
REFERAT 

fra ordinær generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus tirsdag den 27. februar 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cirka 10 personer deltog i generalforsamlingen, hvilket må siges at være rigtig flot - snestormen taget i 
betragtning.  
 
Dagsorden var ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Vigdis Frydal, der modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning: 
Da formanden Henrik Steen Hansen var syg forestod Britta Kjeldesen formandens beretning. Hun kunne 
berette om et aktivt, men presset år for Ajstrup Forsamlingshus. 
 
Det altoverskyggende tema har været: penge - og hvordan, vi får fat i dem. Huset står over for flere større 

renoveringsprojekter, så bestyrelsen har arbejdet meget aktivt med ansøgninger af diverse fonde.  

Projekterne dækker tilslutning til offentlig kloakering, flytning af toiletter til stueetage/etablering af 

handicaptoiletter samt etablering af nyt tag. Prisoverslaget for dette arbejde ligger samlet på en lille 

million.  

Med god hjælp fra Christian Øby (og stor tak for det), har vi fået lavet flere nødvendige tegninger til 

ansøgningsarbejdet omkring toiletarbejdet, og Vanførefonden har givet tilsagn om kr. 30.000 til 

handicaptoiletter og Lokale- og Anlægsfonden har givet ca. kr. 130.000,00. Da budgettet for hele 

toiletprojektet er på ca. kr. 390.000, mangler der fortsat en del penge. Vi havde håbet på selv at kunne 

bidrage med ca. 75.000, men de penge ryger desværre nok direkte i kloakken. Bestyrelsen fortsætter med 

at kæmpe for at få indsamlet flere penge, men det er en hård kamp, der både kræver medvind i 

fondsøgningen, og at der lokalt bakkes op om diverse arrangementer.  

At der lokalt er en lyst til at bakke op, så vi blandt andet til den genoplivede juletræsfest  5. juledag, der 

blev genoplivet efter mange år. Flere ”gamle” nostalgiske deltagere mødte op denne gang med børnebørn. 

Uffe havde skaffet et meget fint træ, og alle deltagere kom med pynt af forskelligt udseende og kvalitet til 

at hænge på træet. Pynten er gemt til næste år, for med den tilslutning har vi skabt en ny tradition 

Vi har i løbet af året haft de sædvanlige to årlige loppemarkeder, der desværre ikke har givet det ønskede 

overskud. Loppemarkedet i november blev suppleret med ”lopping-by-night”, hvor det var muligt at få 

aftensmaden serveret fredag aften.  

Som alternativ til loppemarkedet har vi i årets løb lejet reoler hos hhv. Take Now i Højbjerg og Portebello i 

Odder. Det gav desværre ikke det store overskud, så begge reoler blev sagt op ret hurtigt igen. 

Vi har forsøgt at skaffe oplagringsplads til loppesager, men det har været svært at finde gratis eller billig 

opmagasinering i lokalområdet. Alle der har et par kvadratmeter til opmagasinering mellem 

loppemarkederne, må derfor meget gerne give lyd. 

 



 

Dorthe og Britta har i løbet af året været på studietur til Romalt Forsamlingshus, hvor 

forsamlingshusforeningen var vært ved et arrangement om muligheden for opvarmning af forsamlingshuse, 

der ikke har fjernvarme. Desværre henvendte det sig mest til forsamlingshuse med oliefyr, så det var ikke 

aktuelt for os. Men vi nød kaffen og rullepølsemadderne og fik en snak med andre 

forsamlingshusbestyrelser. 

I løbet af året er hjemmesiden for forsamlingshuset blevet opdateret af Anne, så vi nu har en mere 

tidssvarende side. Næste skridt er at se nærmere på vores Facebook-side og prøve at få lidt gang i den, så vi 

når ud til flere.   

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kassereren Dorthe fremlagde regnskabet for 2017, der viser et lille underskud på 4.269,00 kr. 
Underskuddet skyldes en nedgang i antallet af udlejninger samt en stigende udgift til el. Sidstnævnte 
betyder, at vi nu ser på nye løsninger ift. varmepumpen/opvarmning af huset. Andre indtægter stammer fra 
leje til de to spiseklubber og naturligvis loppemarkederne.  
 
Regnskabet blev godkendt, og kassereren fik en klapsalve for det fine arbejde.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen 
 
5. Forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 
 
Henrik Steen Hansen og Mette Vejlgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 
 
Som nye bestyrelsesmedlemmer meldte sig: 
Morten Pedersen, Ajstrup Byvej 19, 8340 Malling 
Henrik Mathorne, Lillenorvej 25, 8340 Malling 
 
der blev valgt ind på stort bifald.  
 
Revisor Steen Tue Andersen ønskede ikke genvalg. Vigdis Frydal blev valgt som ny revisor. 
 
7. Eventuelt 
Ingen. 
 
Hermed blev generalforsamlingen afsluttet, dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter det var tid 
for kaffe og æblekage.  
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig og består herefter af følgende 
medlemmer: 
 
  



1. Formand og udlejningsansvarlig, Britta Kjeldsen, Engkærgårds Allé 9, 8340 Malling, tlf. 28 43 74 18 
2. Kasserer, Dorthe Gisselmann, Norsmindevej 65, 8340 Malling, tlf. 60 56 01 36 
3. Morten Pedersen, Ajstrup Byvej 19, 8340 Malling, tlf. 25 52 05 16 
4. Henrik Mathorne, Lillenorvej 25, 8340 Malling, tlf. 29 27 11 01 
5. Uffe Jensen, Storenorvej 18, 8340 Malling, tlf.  
6. Anne Gram Skjoldager, Storenorvej 13, 8340 Malling, tlf. 61 65 61 48 
7. Michael Vinter, Elmosevej 105, 8340 Malling, tlf.  
 
Malling, den 3. marts 2018 
 
Anne Gram-Skjoldager 
Referent  
 
 
 


