REFERAT fra ordinær generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus tirsdag den 26. februar 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: ca. 25 medlemmer inklusive bestyrelsen var mødt op.

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Ørskou, der modtog valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning: Bestyrelsesformand Britta Kjeldsen aflagde formandsberetning:
Året startede med julefrokost fra Malling Kro.
Af aktiviteter har foreningen arrangeret tre weekendsarrangementer i form af de sædvanlige to
loppemarkeder, et i foråret og et i efteråret, samt et nyt tiltag i form af et WWII-event med brætspil og
cafe, som Morten og Per stod for. Overordnet set må man sige, at weekendarrangementerne var
godkendte med rimelige overskud fra loppemarkederne og et WWII-event med 40 deltagere samt et
acceptabel overskud.
I det forgangne år blev der afholdt tre foredrag med et besøgstal på mellem 20 og 40 personer. Dette må
siges at være acceptabel, da to af foredragene blev annonceret meget sent.
Et nyt element i vores arrangementsrække er en månedlig brætspilsaften, der finder sted enten den anden
eller tredje torsdag i måneden. Deltagerantallet ligger på mellem 10 og 20 personer per spilaften og er
opstået på forespørgsel fra folk i lokalsamfundet.
Vedrørende planerne om renovering af forsamlingshuset fremlagde Per, fundraisingsgruppens resultater og
videre mål:
I fundraisingsgruppen har man måtte sande, at det ikke vil være muligt at skaffe penge til at renovere hele
forsamlingshuset, hvis vi holder os til den oprindelige renoveringsplan (toiletter og tag), da private og
kommunale fonde ikke vil give penge til udlejningsforsamlingshuse.
Derfor blev gruppen enige om, at det var nødvendigt at tænke nyt og indtænke renoveringen af toiletterne
i helheden. Da der i forvejen var indsamlet nogle midler til et handicaptoilet (i alt 187.000), prioriterede vi
at forsøge at skaffe de resterende midler til dette - dog efter en ny plan, som ikke greb alt for meget ind i
forsamlingshusets nuværende udseende, da vi mener, at det er vigtigt i forhold til yderligere
fondsansøgninger.
Det lykkedes næsten at indfri den nye plan ved at bibeholde toiletterne i kælderen og der anlægge
handicaptoilettet med tilhørende handicaplift, men den nye plan blev ikke godkendt af bestyrelsen.
Vi vil derfor i den kommende tid koncentrer os om at lave en helhedsplan for hele forsamlingshusets
renovering, hvis den nye bestyrelse godkender dette. Inden dette arbejde kan gå i gang, bør vi se på os selv
som forsamlingshus, og hvilke aktiviteter vi tilbyder det lokalsamfund, vi repræsenterer.

Årets økonomi bør ses i lyset af de ret omfattende udgifter til ny kloak, en renovering der ikke kunne
udskydes mere, samt hvordan elregningen vil se ud nu et år efter installeringen af vores ny varmepumpe.
Udgifterne til kloakken har tæret godt og grundig på egenkapitalen, men var som sagt nødvendig. Ser man
på elregningen, så er den faldet så meget, at varmepumpen på et år næsten har tjent sig selv hjem.
I år forsøgte vi igen at arrangere juletræsfest, men pga. manglende tilmeldinger måtte den aflyses.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren Dorthe fremlagde regnskabet for 2019, der viser et
samlet driftsresultat på -39.251 kr. Arrangementerne med foredrag, spilaftener, WWII-event og de to
loppemarkeder har sammen med udlejningsindsatsen været tilfredsstillende, mens
vedligeholdelsesudgifterne på 50.732 i år har været særligt store.
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
Formand Britta Kjeldsen og Kasserer Dorthe Gisselmann ønskede ikke genvalg.
Som nye bestyrelsesmedlemmer meldte sig: Anders Emil Rasmussen, Norsmindevej, 8340 Malling og
Anders W. Rasmussen, 8340 Malling.
Michael Vinter og Henrik Mathorne blev genvalgt
Ole Albrechtsen og Knud Ricardy Sørensen blev genvalgt som suppleanter. Jørn K. Hansen og Kristian
Pindstrup blev genvalgt til revisorer. Revisorsuppleant Johnny Bæk blev genvalgt.

7. Eventuelt Bente Yde Nissen ønskede ført til protokols, at parkeringsarealerne omkring forsamlingshuset
ligger på hendes grund. Forsamlingshuset har aktuel brugsret til arealerne efter aftale med Bente.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen består nu af:

1. Formand Per Mandrup, Lillenorvej 59, 8340 Malling, tlf. 28 72 85 22.
2. Næstformand (og udlejningsansvarlig) Michael Vinter, Elmosevej 105, 8340 Malling, tlf. 30 48 27 58.
3. Kasserer Henrik Mathorne, Lillenorvej 25, 8340 Malling, tlf. 29 27 11 01.

4. Morten Pedersen, Ajstrup Byvej 19, 8340 Malling, tlf. 25 52 05 16.
5. Signe Tang Elgaard, Norsmindevej 36 A, 8340 Malling, tlf. 31 33 59 79.
6. Anders W. Rasmussen, Ajstrupstrandvej 186, 8340 Malling, tlf. 20 10 13 40.
7. Anders Emil Rasmussen, Norsmindevej 61, 8340 Malling, tlf. 23 44 27 33.

