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Referat fra GENERALFORSAMLING i Foreningen Agedrup Forsamlingshus 
 

Tirsdag 26. Marts 2019 kl. 19.00  i Forsamlingshuset 
 
 

Referat numre henviser til dagsorden 
 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kathrine Sørensen 
Kathrine blev valgt som dirigent. 
Kathrine takkede for valget. Hun kan konstatere at generalforsamlingen er varslet i henhold til Agedrup 
Forsamlingshus` vedtægter. Den er lovlig og beslutningsdygtig.  
Kathrine gennemgik dagsordnen. 

 
2. Formandens beretning. 

Et stille år på aktivitetssiden men med rekord udlejning på 101 udlejninger. 
Scenen er blevet renoveret af Leif, Torben og Susser.  Et flot arbejde, der har frisket godt op og forbedret 
akustikken væsentligt.  Scenetæppet er renset og repareret. 
Der er indkøbt to nye glas køleskabe til drikkevarer og nye spilleplader til andespil.   
Indvendigt er paneler og gerigter er blevet malet, der er ophængt nye gardiner.   
Der er i december desuden blevet opsat hjertestarter der er sponsoreret af en række lokale 
erhvervsdrivende og foreninger. 

 Resultatet af andespillet var igen flot men ikke rekord. Tilslutning fra sponsorere der blev hjemsøgt 
af Palle Boss, Dennis og Henning var som sædvanlig imponerende.  Alle gevinster var sponsoreret men 
gæsterne mødte knap så talstærkt op, formentlig fordi der samtidig var et stort arrangement på kroen. Et 
kæmpearbejde - så tak til alle sponsorere og indsamlere.  Vi fik indviet de nye spilleplader som gæsterne 
tog godt imod. 

 Julefrokost i samarbejde med Agedrup Sogns Beboerforening var 50 % sponsoreret af Odense 
Kommune pulje for ”generationsmøder”.  En dejlig dag med godt foredrag over temaet ”generationer” 
og efterfølgende dejlig julefrokost med mad fra ”den madglade”.  Der var 90 tilmeldt med egenbetaling.  
Alle hyggede sig og fik et kik på plancheudstillingen opsat af Lokalhistorisk forening. 

 Også vores julemesse forløb planmæssigt og der var en god og hyggelig stemning.   

Siden februar sidste år har vores faste rengøringshjælp været sygemeldt og er derfor blevet erstattet af 
en kompetent afløser der passer rengøringstjansen fint og fleksibelt.  Vi ønsker naturligvis den gamle 
rengøringshjælp god bedring og tak for hendes indsats for huset. 
 



Side 2 af 3 

 

Samarbejdet med vores kogekone er medio 2018 blevet afbrudt efter flere klager fra utilfredse lejere. 
Den nye faste ”kogekone” hedder Janes Madgalleri og der er henvisning til hende på vores hjemmeside. 
 
Speciel tak til Hanne for hendes arbejde med bookingtelefonen, godt stabilt arbejde. 
 
Kathrine tak for de fine udstillingsbilleder og ordfører hvervet 
 
Jeg vil også takke bestyrelsen, suppleanter, revisorer og andre hjælpere, heriblandt vores naboer for et 
rigtig godt år. 
 
Næste år planlægger vi : 

 At lægge nye fliser på køkkensiden og kældertrappesiden. 

 Nye borde og stole til stor sal 

 Fortrappe renoveres 
  

 
3   Gennemgang af regnskab 2018 til godkendelse  

Kasser Helle Kristiansen fremlagde regnskabet. 
Der var rosende ord til årets resultat og regnskab og godkendes. 
Spørgsmål til medlemstal. Bestyrelsen har valgt at husstandsomdele en fliers vedrørende medlemskab i 
Agedrup, Bullerup, Vester Kærby og Åsum. Der har været positiv respons og medlemstallet er allerede nu 
højere end i 2018.  Det er glædeligt og der takkes for tilslutning. 

 
 4   Indkomne forslag  

 Der er ikke kommet forslag der skal behandles på generalforsamlingen  
   

5   Fastsættelse af kontingent 2019: 
Det blev besluttet at kontingentet forbliver 100,- kr. pr. husstand. 
 

6 Valg af bestyrelse 
Næstformand Kim Engelbrecht (modtager genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Søren Kristiansen (modtager genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Arne Hardy Nielsen (modtager genvalg) 
Alle tre bestyrelsesmedlemmer genvælges uden modkandidater 

 
7 Valg af revisorer  

Bo Jørgensen (modtager genvalg) 
Hans Vennekilde (modtager genvalg) 
Begge revisorer genvælges uden modkandidater. 

     
8 Valg af suppleanter 

Bestyrelsessuppleant Hans Illum Hansen (modtager genvalg) 
Bestyrelsessuppleant Peter Christiansen (modtager genvalg) 
Begge suppleanter genvælges uden modkandidater. 

 
9 Revisorsuppleant  

Bent Jensen (modtager genvalg) 
Revisorsuppleant genvælges uden modkandidat. 
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10   Eventuel 

 Her blev der spurgt om Forsamlingshuset fortsat handlede ved Rema1000.  Dette blev bekræftet 
og vi er fint tilfreds med vareudbud og service. 

 Har man problemer med de digitale løsninger på indbetaling af medlemskontingent, er man 
velkommen til at indbetale kontant ved formand eller kasserer 

 
28.marts 2019 

 
Godkendt og underskrevet af ordstyrer 
 


