Generalforsamling Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 18.30
Dagsorden/Referat
1.

Valg af dirigent – Ole Havvig.

2. Valg af referent - Karin
3. Bestyrelsens beretning - Se vedhæftet bilag. Der er ingen kommentar til beretningen.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018. Gitte Pedersen. fremlægger det revideret regnskab.
Regnskab er vedhæftet som bilag.
Spørgsmål til Regnskab:
- Hvad dækker forsikringerne? Huset, frivillige mm.
- Hvad er der kommet ind fra parkbesøgende? Der er ikke et overblik pt. -Gitte vil gerne undersøge det
aktuelle beløb.
5. Orientering om bestyrelsens budget for 2019 – Gitte P. fremlægger bestyrelsens budget for 2019. Se
vedhæftet bilag.
Hvad er de 20.000 kr. brugt til? Slibning og lakering af gulv.
Hvor mange medlemmer er der ca. for nuværende? Ca. 40
Hvorfor er vand udgift reduceret i forhold til 2018? Der var et toilet der løb i 2018.
Hvordan sikre vi at nye der flytter til også melder sig ind i forsamlingshuset, har bestyrelsen gjort tanker
omkring det? Ja, vi tænker, at vi skal ud og besøge dem og inviteres med. Kunne de få et gratis
medlemskab. Kunne vi gøre noget via face book. Kunne man som nærmeste nabo gøre en ekstra indsats.
Har du gode forslag så kom gerne med dem til bestyrelsen.
Budget for 2019 er godkendt.
6. Beretninger fra udvalg
Parkudvalg ved Inge Carlskov: Sidste år trak Jan sig som formand. Parkudvalget har derfor det sidste år
været lagt ind under forsamlingshusets bestyrelse.
Fjordklyngen ved Inge Carlskov:
Der er bevilliget at der bliver lavet to legepladser. En oppe ved huset, som mindre børn kan anvende og en
større legeplads nede i parken. Der er nedsat et lokalt legepladsudvalg, som tovholder. De har samlet ideer
og i samarbejde med projektleder, har de udviklet konceptet for de to legepladser. Nøgleord er
vedligeholdelses frit, naturmaterialer og muligheder for både børn og voksne.
Tilbuddet har været i udbud og der er valgt leverandør (Park og landskab) Der er behov for mindre
justeringer. Herefter indkaldes der til borgermøder. Der er behov for hjælp fra frivillige, så de økonomiske
rammer kan holdes. Legepladserne forventes færdig til parkfesten sommeren 2019.
Kunne evt. indgå som tema i forbindelse med sommerfest.
Kirkestien mellem Skringstrup og Låstrup: Første del af projektet er at få lavet stien, så den kan anvendes.
Det er et projekt der kræver mange tilladelser.
Generalforsamling i Fjordklyngen: En opfordring til at deltage og evt. stille op som repræsentant for
Skringstrup. Gitte Balle genopstiller ikke.

Kommentar til beretning fra udvalg: Spangen er ved at være rådden.
7. Indkomne forslag – Der er ikke indkommet nogle forslag.
8. Fastsættelse af årskontingent + husleje – Husstand: 300 kr. & Enlige: 150 Kr.
Kun der evt. tilføjes frivilligt bidrag på girokort.
Der er forslag om, at kontingent for husstande øges til 400 kr., men bevares på 150 kr. for enlige. Der
stemmes ikke om forslaget, på nuværende tidspunkt. Kun evt. fremsættes som forslag til næste
generalforsamling.
Spørgsmål om, hvor mange år nuværende takster har været gældende. Dette vides ikke præcist.

9. Valg:
a) Bestyrelse:
På valg: Anton Balle, Morten Justesen, Helle Hautopp & Inge Boxill
Der er ingen af kandidaterne, der er på valg, der ønsker genvalg.
Personer der ønsker at stille op:
Martin Johansen – Svend Erik Overgaard – Else Christensen
Morten Justesen vil stå for udlejning. Anton vil gerne støtte op. Der er ikke opstillet kandidater nok, der
udskrives ekstra ordinær generalforsamling. Der udsendes indkaldelse.
b) Suppleant – Birgit Bruselius vil gerne stille op.
c) Revisor
På valg: Jørgen Wulff – Han modtager genvalg.
10. Eventuelt - hvorunder intet kan vedtages
Svend Erik: Der er 1. hjælps kursus den 30. marts – HUSK- at få jer tilmeldt til Hans Henrik Skåning.
Rengøring: Der er behov for, at der bliver gjort rent inden Line Dance. Vores nuværende rengøringshjælp
kan ikke gøre rent søndag og mandag, så hvis der er nogen, der kender en der kan, må de gerne komme
med forslag.
Sponsor skilt ved hjertestarter: Skal der evt. sættes sponsor skilt op ved hjertestarter.
Stor tak fra Ole Havvig for at han blev valgt som dirigent.
Vel mødt
Bestyrelsen for Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus

