REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
I SKRINGSTRUP FORSAMLINGSHUS.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 33 fremmødte medlemmer.
Karin Svendsen blev valgt som referent og Børge Bak som ordstyrer.
Under formandens beretning fortalte Inge Carlskov om de udfordringer, som bestyrelsen står med
p.g.a. manglende udlejninger og stigende renteudgifter til Sparekassen. På trods af dette, var 2012
et meget positivt år med masser af aktiviteter i både forsamlingshuset og parken, og god
opbakning fra medlemmerne. Det nye tiltag med små intimkoncerter med dygtige kunstnere, hvor
der gøres en masse ud af udsmykningen for at skabe stemning, har vi fået mange positive
tilbagemeldinger på. De har sammen med parkfesten betydet, at overskuddet fra egne
arrangementer er fordoblet til 35 000 kr.
Men økonomien er anstrengt, og vi har derfor aftalt et møde med Sparekassens direktør og
privatkundechef m.h.p. hvordan de kan hjælpe os med rådgivning og støtte. Der skal ligeledes
kikkes på forsikringer, samt naturgasforbruget, hvor temperatursænkningen ikke fungerer
optimalt. Endelig håber vi på stigende udlejning – brochuren er revideret og lægges ud flere
steder, ligesom vi vil tilbyde et børnefødselsdagskoncept.
Af planer for 2013 er der en videreførelse af koncerterne, udbygning af andre kulturelle tilbud,
husstandsbesøg for at styrke den personlige kontakt og forhåbentlig få flere og mere aktive
medlemmer i forhold til de enkelte arrangementer. Og så skal vi have en endelig afklaring af, om
det kan lade sig gøre at inddrage 1. salen i forsamlingshuset. Behovet er der i hvert fald – som
ekstra rum til børnene, som omklædningsrum til kunstnerne, til møder osv. Økonomien skal
selvfølgelig på plads, og ombygningen finansieres af midler udefra.
Efter kassererens fremlæggelse af regnskabet, fortalte Ruth Bak om årets gang i parken, som bliver
flittigt brugt både til aktiviteter og overnatninger. Også i 2012 er der doneret penge til parken.
Inge Boxill har doneret 1000 kr. til beplantning ved indgangen fra Himmerlandsstien for at skabe
læ, og Sparekassen i Skals har doneret 5000 kr. til et rundt bord med bænke. I 2012 blev der også
etableret udekøkken med vandhane, der lukker automatisk, gravet elledning ned, så der kan
komme lys i toiletbygningen, samt bygget videre på tarzanbanen.
Under valg til bestyrelsen var der en del udskiftning, idet Helen Nissen, Ans Brok, Karin Svendsen
og Steen Hørup holdt. I stedet blev Turi Bay, Heinrich Overgård og Rudy Bay valgt ind. Den sidste
plads står således åben.
Jørgen Wulff blev genvalgt som revisor, og Ans Brok går ind som revisor i stedet for Turi Bay.

