Kl. 19.30 Ordinær generalforsamling i Røgen Forsamlingshus I/S
Dagsorden iflg. vedtægt
1. Valg af dirigent
Gunna blev valgt.
2. Valg af referent
Susanne blev valgt
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Claus aflagde beretning. Det går godt. Beretningen vedlægges.
Beretningen godkendt.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår.
Årets overskud kr. 15.000,-. Kr. 26.000,-på bogen. HURRA!
Jørgen: Dyrt at leje huset. Toustrup har ca 60 udlejninger om året.
Christian: Farre har sat prisen op.
Hanne: Toustrup har også sat prisen op.
Bent: mange udlejninger giver meget vedligeholdelse. Vi er ikke interesseret i at folk ude
fra skal have det billigt. Medlemmerne bør have det billigere.
Grete: der har været forskel – eks. Kortklubben.
Jørgen: det er ikke holdbart kun at satse på musik.
Rie: Vores hus, det er for byen. Ikke for andre. Fremmede er ligeglade med huset og vores
ting. specielt når de ikke hører til byen/huset.
Claus: 200,- til 300,- kr i fortjeneste ved at leje huset ud. Fedt at nogle gider sørge for at
holde huset i gang. Vi har vendt et kæmpeunderskud til et overskud. Bestyrelsen har satset
deres energi på musikken.
Erling: en af mine kæpheste: Vi skal have forskellige arrangementer i huset. Vi skal have
plads til alle. Ikke kun til koncerter.
Claus: svar vedr. Kortklubben. Kortklubben ville ikke overholde rygeforbuddet, de ville ikke
rydde op. de valgte selv at stoppe. Vi satser på at renovere huset for koncertpengene.
Bent: Erlings tankegang er sympatisk. Det er vores alle sammens hus. Vi vil tage imod gode
tilbud om andre arrangementstyper.
Jørgen: Den politiske holdning!
Gunna: konklusionen:
1. Er det muligt med flere udlejninger?
2. Det er vigtigt, at de der lejer huset, har tilknytning til huset/byen. Billigere leje til disse.
Bestyrelsen skal arbejde videre med disse punkter.
Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag.
Forslag skal være Jesper Gregersen i hænde senest den 25. januar 2014.
jesperland55@gmail.com
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Bent Drevald
Hanne Kristiansen

Jesper Gregersen
Genvalg til alle.
7. Valg til suppleant til bestyrelsen
På valg er: Robert Dalby
Genvalgt.
8. Valg til Landsbyrådsrepræsentant
Ida Brøchner blev valgt sidste går, men trådte ud. Rie genoptog arbejde en periode.
Claus Reiche overtog posten sommeren 2013.
Claus fortsætter.
Kunsten ude i landsbyen. Møde den 31. januar 2014 med Lars, Marie, Bent og Claus.
9. Valg af kritisk revisor
På valg er: Gunna Drachmann
Valgt blev Gunna.
10. Eventuelt
Under eventuelt var ordet frit. Det gav anledning til en fin debat. Dejligt med engagerede
folk i lokalsamfundet.
Det væsentlige fra debatten:
Gunna: Fællesspisning: skal vi ikke alle være opmærksomme på at få det sat i gang. Det skal
være alle andre end bestyrelsen der sørger for dem. Jesper: bestyrelsen kan kun nå
koncerter og vedligeholdelse og forbedringer.
Susanne: der er for mange fællesspisninger der bliver aflyst.
Erling: Bestyrelsen skal være koordinatorer på alt det der skal foregå i huset.
Gunna: Vores unge/yngre beboere i byen ser vi ikke meget til. Kan De have gode idéer?
Grete: Lav en folder til nye beboere. Jørgen og Grete laver en folder.
Christian: Vi skal selv være bedre til at tage imod de nye og sørge for at få dem ind i
fællesskabet.
Claus: Idé med børnekoncert til de mange nye børnefamilier.
Frede: Der mangler noget for børnene. Julefrokosten var ikke med pakkeleg sidste gang.
Derfor ingen børn. Det plejer at være årets hit.
Anne: Fastelavnsdrengene går rundt og inviterer. Alle må komme til festen også den uden
børn. Men det sker ikke.
Rie: Vi har alle vores epoker i livet.
Steffen: og ikke engang dem med børn kom til soldaterfesten!
Jørgen: Skoven. Adgangen til shelteren er/har været ufremkommelig her i efteråret. Og
med hensyn til Legepladsen, så har det været svært at få de nye børnefamilier med til
noget. Menighedsrådet og Forsamlingshuset bør sørge for en arbejdsdag. Jørgen, Bent og
Sørn arbejder videre med sagen.
Bent: Udlejning af huset og priser. Hvis vi har råd til det, skal vi så arbejde på at nedsætte
prisen til medlemmerne?
Steffen: Det skal ikke være nedsættelse for enhver pros. Nye stole i salen vil være at
foretrække.
Grete: Kan vi ikke søge fonde om nye stole.
Claus: Vores stole har holdt i mange år. Vi arbejder videre med sagen om stole i salen.
Gunna: Positivt med årets resultat. Det er godt at overskuddet er ”vores” og ikke på grund

af tilskud fra LAG eller andre. GODT GÅET. TAK TIL ALLE.
Formanden takkede Gunna for en fin indsats som dirigent.
Således opløftet gik alle hjem fra en god generalforsamling med fin stemning.

Tjek altid hvad der sker på:
www.roegenforsamlingshus.dk

