Referat fra GENERALFORSAMLING i Foreninqen Aqedrup Forsamlinqshus

Torsdas den 22. Marts 2018. kl. {9.00 i Forsamlinqshuset

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 tilAgedrup Forsamlingshus'vedtægter. Den er lovlig og
beslutningsdygtig.
Kathrine gennemgik dagsordnen.
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Formandensberetning.
Et stille år på aktivitetssiden men med rigtig pæn udlejning.
Årets store sag er det nye tag. Fantastisk at det kunne lade sig BØre med tilskud
fra AP Møllers Fond og Forstadspuljen i Odense Kommune og så føler vi at vi har
valgt en god og aftaleoverholdende leverandør i Brøndum. Der er desuden
investeret i to nye glaskøleskabe, et til gangen og et til den store sal.
Gulvet i den store sal er blevet slebet ned og efterfølgende sæbebehandlet.
Vælgermødet i forbindelse med Kommunalvalget var besØgt af 64 personer, vel
lidt skuffende men vi delte udgifterne med Agedrup Sogns Beboerforening så vi
holdt skindet på næsen.
Resultatet af andespillet var igen fantastisk, både tilslutning af sponsorere der
blev hjemsøgt af Palle Boss og Henning. Alle gevinster var sponsoreret og
gæsterne var også mødt talstærkt op. Et kæmpearbejde så tak til alle sponsorere
og indsamlere.
Vi har i bestyrelsen besluttet at investere i nye spilleplader inden næste andespil,
nu er de gamle plader for pinlige.
Også vores jutemesse

forløb planmæssigt og der var en god og hyggelig stemning.
Mange tak til Agedrup Kirkes børnekor der kom og underholdt, det var fantastisk
at høre på.
Vi har i år skiftet edb system til Uniconta og ifølge Helle og vores revisorer er det
et moderne og tidssvarende system. Speciel tak til Helle for det ekstra arbejde
skiftet har givet hende.
Side 1 af3

til Birgitte og Leif Winther for sortering og organisering af alle de
gamle billeder. Mappen kan nu lånes til interesserede mod at de sætter
Speciel tak

kommentarer ind.
Også speciel tak

til

Hanne for hendes arbejde med bookingtelefonen, godt stabilt

arbejde.
Maria skal have tak for hendes parathed hvis der er problemer under
arrangementer. Kathrine tak for de fine udstillingsbilleder og ordførerhvervet
Jeg vil gerne takke bestyrelsen, suppleanter, revisorer og andre hjælpere,
heriblandt vores naboer for et rigtig godt år
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Gennemgang af regnskab 2017 til godkendelse
samt fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse
Kasser Helle Kristiansen fremlagde regnskabet.
Spørgsmål til kontingentstigning fra ZALG fil2Ot7? Stigning på grund af beslutning
om en lille stigning i kontingent for 2017.
Spørgsmåltil medlemstal. Der er kun 100 medlemmer, der har indbetalt på
nuværende tidspunkt. Håber på flere vil indbetale kontingent.
Bestyrelsen godkendte regnskab og budget.
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lndkomne forslag skal være Formand i hænde senest 14. marts 2018
Forslag fra Bo JØrgensen:
Der stillesforslag om, at Bestyrelsen i"Foreningen Agedrup Forsomlingshus"
stØtter lokalsomfundet ligesom lokalsamfundet med dets erhvervsdrivende støtter
ap om Forsomlingshusets akiviteter.
Det vil derfor være helt oplogt, qt Forsamlingshuset - ligesam i Øvrigt ondre
foreninger i Bullerup/Agedrup - ved indkøb til arrangementer m.v. tilgodeser de
erhvervsdrivende i nærområdet. Her tænkes specifikt på SuperBrugsen

ivigtigheden i at stØtte det lokale.
Chris stØttede op om, at der skal handles lokalt.
Der var en del diskussion om emnet og Kia understregede at der i bestyrelsen er
stor respekt i forhold til sponsorerne og at det altid blev tilstræbt at handle lokalt
når service og pris er i orden. Endvidere fortalte hun at det jo faktisk var
SuperBrugsen der selv havde lukket for vores konto ved dem p.g,a. at en regning
som vi aldrig havde fået til trods for adskillige rykkere for at få den. Der er pt. ikke
noget Økonomisk mellemværende.
Det konkluderes at der for 20L8 er lavet aftale med Rema 1000 om levering til
Agedrup Forsamlingshus.
Bo Jørgensen forklarede sig
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Fastsættelse af kontingent 2019:
Det blev besluttet at kontingentet bliver L00,- kr. pr. husstand og dermed
uændret.
Valg af bestyrelse:
Kasserer Helle Kristiansen {modtager genvalg}
Bestyrelsesmedlern Torben Winter Hansen (modtager genvalg)
Helle og Torben blev genvalgt.
Valg af revisorer:
Bo Jørgensen (modtager genvalg)
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Hans Vennekilde (modtager genvalg)
Bo og Hans blev genvalgt.
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Valg af suppleanter
Suppleant Hans lllum Hansen (modtager genvalg)
Suppleant Peter Christiansen (modtager genvalg)
Hans og Peter blev genvalgt.
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Revisorsuppleant
Bent Jensen (modtager genvalg)
Bent blev genvalgt.
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Eventuelt:
Spørgsmålom, om Agedrup Forsamlingshus er medlem af Fjordager Erhvervsklub,
da det er et godt netværk?
Det er vi ikke. Det er på et tidligere tidspunkt valgt fra.
Det blev besluttet at bestyrelsen tager spørgsmålet med på næste ordinære møde.
Formanden takkede for de spørgsmål der har været. Håber med tiden, at der
kommer flere deltagere til generalforsamling i Agedrup Forsamlingshus også tak til
dirigenten.
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