
Referat Generalforsamling Voerladegaard forsamlingshus (Voershus) 30/3-2022 

 

1. Valg af dirigent – Anne Louise Levinsen valgt 
2. Dirigent konstaterer at generalforsamling er lovligt varslet, via dels vores facebook side og 

voerladegård kalenderen 
3. Bestyrelsens beretning 

a. Formanden takker bestyrelsen for deres individuelle opgaveløsninger gennem det 
forgangne år 

b. Vi havde en stormskade på det nye tag, den er udbedret af tømrer. 
c. Udlejninger er i gang igen, og det ser fornuftigt ud, vi har fået et godt ry for de 

moderniserede lokaler. 
d. Fællesspisnings holdene begynder at samle sig igen, det betyder noget for den daglige 

benyttelse af huset at vi får flest muligt ind. Og det ser ud til at vi rammer niveauet før 
corona og ombygning. 

e. Fondssøgning – der er søgt penge dels via fonde og dels via rentefrit lån fra kommunen, 
desværre har vi ikke fået noget denne gang.  

Beretning godkendt  
4. Regnskab fremlagt og godkendt uden bemærkninger. Som tillæg til regnskab skal nævnes at endelig 

afregning af tilskud fra erhvervsstyrelsen stadig ikke er på plads. 
5. Status og mangler i forhold til ombygning – der mangler lidt omkring oliering af terrasse, det tages 

til sommer når vejret er til det, derudover mangler afrensning og maling af udhæng over fordør, og 
lamper på forsiden og i gården. 

6. Indkomne forslag – der har været forespørgsel om opsætning af pakkeboks, om det er noget huset 
vil lægge grund til, - vi overlader den til bestyrelsen. 

7. Bestyrelsens forslag – mere en orientering om tanker vedrørende toiletter osv. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er Linda Mortensen, og Michael Thygesen, begge 

genvalgt. 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Runa Olesen stiller sig til rådighed så vi nu har 2 suppleanter. 

Begge ønsker at deltage i det daglige bestyrelsesarbejde.  
10. Valg af revisor – Peter Ekstrøm har ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen, men stiller 

gerne op igen – således genvalgt 
11. Evt – ingen  

 
Herefter afsluttes generalforsamlingen og der overgåes til almindelig rundbordssnak. 
 
Ref. Michael Thygesen 


