
 Referat af generalforsamling i Vejstrup forsamlingshus 27.februar 2020 

1. 

Valg af dirigent:                                    Bent Rosenfeldt 

Valg af referent:                                    Jonna Maints Sørensen 

 

2. 

Beretning ved formanden:  

  En kort gennemgang af byggeplanerne ved hjælp af slides og 3D model samt forventet budget for 

ombygning og udkast til driftsbudget efter renovering af huset. Et af elementerne i byggeprojektets 

økonomi er salg af folkeaktier, som sættes i gang den 29.marts. Bestyrelsen er i gang med fundraising, hvor 

der trækkes på Pia Skovshoved. Ombygningen forventes påbegyndt i starten af 2021. 

Der er en positiv udvikling i forhold til arrangementer. Forsamlingshuset har vundet en pris, som snart 

bliver offentliggjort. 

Huset har en god økonomi, men det er nødvendigt at være skarpe på økonomien. Der er en god støtte fra 

lokale sponsorer. 

Der blev rettet en tak til alle for indsatsen i det forløbne år. En særlig tak gik til Inge, som er stoppet med 

rengøringsdelen. Hun fortsætter dog med udlejningsdelen. Endvidere blev der rettet  en stor tak til Jette 

Sielemann og Ene Wolfberg, som er trådt ud af bestyrelsen. 

 

3.  

Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Torben Nielsen: 

Udlejningen har været vigende i 2019, men det ser mere positivt ud for 2020. Vi har haft en stor udgiftspost 

til arkitekter, hvilket betyder, at vi kommer ud med et underskud på 22.493 kr. Vi har lavet nogle 

justeringer i aktiverne. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4. 

Oplæg til evt. lån: 

Generalforsamlingen godkendte optagelse af realkreditlån på op til 700.000 kr. 

5. 

Indkomne forslag :  

Ingen 
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 Valg til bestyrelsen: 

Genvalg til Henrik Kramer, Henrik Hansen og Michael Tørnquist. Nyvalgt blev Mette Hahn. 1. suppleant blev 

Allan Rasmussen, 2. suppleant blev Jonna Maints Sørensen. Valgt til revisor blev Lene Isager for 2 år ( Anni 

Evertsen valgt for 2 år i 2019) Revisorsuppleant blev Lars Pedersen. 

 

9. 

Eventuelt: 

Byggegruppen håber at få penge fra Real Dania. Man skal gå ind på linket ”Underværker” og stemme på 

projektet. Hvis vi får mange stemmer, kan vi være heldige at få penge. 

Vi har i alt 18 arbejdsgrupper, som der er mulighed for at melde sig på. En af arbejdsgrupperne er 

Tænketanken i forbindelse med grøn omstilling. Der efterlyses høvdinge til grupperne. 

 

 

 

 

                 Dirigent: Bent Rosenfeldt                                               Referent: Jonna Maints Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


