
Generalforsamling 2017 Voerladegård Forsamlingshus 

 

afholdt  22/3-2018. 

 

Pkt 1 – valg af dirigent, - Michael Thygesen  

Det konstateres at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt via opslag på byens kalender og hjemmeside og 

at generalforsamlingen dermed er beslutningsdygtig. 

Pkt 2 – Bestyrelsens beretning v/Formand Henrik Ellegård  

 

Årets aktiviteter gennem gået, specielt fællesspisning er en stor succes med mange aktive familier og rigtig 

god deltagelse.  

Ligeledes kører Banko med Lene i spidsen som forventet med 2 store spil og de øvrige med mindre 

deltagelse men dog stadig med overskud. 

Ny fast kunde i 2017 har været ølbryggerlauget der har deres brygge proces i huset. 

Efterårs festen måtte grundet manglende tilslutning aflyses, der skal arbejdes lidt hårdere for at få folk ind. 

 

En stor tak til bestyrelsen for deres indsats i en snævert bemandet bestyrelse - >Lene specielt for hendes 

daglige opsyn og aktivitet, Og Sanne for det læs der trækkes med bookinger og udlejen. 

 

Beretningen godkendt. 

Punkt 3 – Regnskab v/kasserer Michael Thygesen 

Kasseren fremlagde regnskab med forklaringer i forhold til afskrivning af opvasker og andre mindre 

punkter. Som kommentar – opvasker er straksafskrevet, i stedet for at gøre det over 5 år, har vi valgt at 

tage det på en gang, det påvirker årets resultat negativt, men til gengæld vil de næste år være retvisende. 

 

Regnskabet godkendt 

Punkt 4 – Bestyrelsens forslag – intet der kræver beslutning fra generalforsamlingen. 

Punkt 5 – Indkomne forslag – intet modtaget 

 

Punkt 6 – Valg til bestyrelsen 

 

De 2 på valg modtog genvalg og yderligere blev 3 nye medlemmer valgt ind så vi nu har en ”fuldtallig” 

bestyrelse. (se liste nedenfor) 

– Der er ikke valgt 2 suppleanter kun 1, – generalforsamlingen har godkendt denne afvigelse fra 

vedtægterne, men der skal arbejdes på at finde 2 suppleanter. 

Bestyrelsen valgte at konstituere sig med det samme og er dermed sammensat således 

 



Henrik Ellegaard - Formand  

Sanne Weigelt – Udlejning 

Linda Rimmer Mortensen                                   

Michael Thygesen - Kasserer  

Lene Pedersen – Banko m.v. 

Keike Maria Ørrild                                                   

Anne Louise Molbo Levinsen – Primus motor i fondssøgninger med henblik på renovering/ændringer af 

huset. 

Mette Voldum Jørgensen – suppleant 

 

Punkt 7 – Valg af revisor og suppleant 

 - Mette Voldum Jørgensen  

- Peter Ekstrøm har tilkendegivet at han fortsat gerne hjælper dersom andre ikke vælges, - så han er valgt                   

som revisor suppleant. (med ret til opstilling af regnskab) 

 

Punkt 8 - Eventuelt  

 

Ønske om opdatering af hjemmeside med aktuelle billeder  

Ønske om opgradering af facade så den ser mere indbydende ud, evt forslag fra borgerforeningen 

Organisering af arbejdsdag / dage – hvordan får vi det ind i system, opdeling af opgaver til mindre bidder 

Vi har fået sponsorat af trollteks plader mv. fra CV montage (Claus Vølund) - til entre så den kan 

moderniseres 

Forslag om at kigge på en APP løsning for hjælp til serveringer, kogekone mv. 

 

Emnerne under eventuelt tages op af bestyrelsen på kommende møde. 

 

Herefter takkede bestyrelsen for fremmødet og kaffe m kage afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

pbv 

Michael Thygesen 


