Referat af ordinær generalforsamling i Røgen Borgerforening den
08.03.2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent


Bent Drevald



Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Valg af referent


Kristine Katborg

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år


Highlights fra beretning. Ellers henvises til www.roegnforsamlingshus.dk hvor
beretningen vil kunne læses som et pdf.
Det har været endnu et aktivt år i Borgerforeningen. Der har siden sidste
generalforsamling været 22 fællesspisninger, 20 Café-eftermiddage, 13
Livestreamninger og 6 koncerter samt andre aktiviteter så som gymnastik og
udlejninger.
Bestyrelsen har haft en masse at se til og et udsnit af fokusområderne nævnes
herunder:
o Medlemskartotek: Favrskov kommune tilbyder licens til et system kaldet
klubmodul. Systemet gør det bl.a. muligt at have et medlemskartotek,
regnskabsmodul og både intern og ekstern kommunikation. Dette
arbejdes der aktuelt på at få oprettet.
o Øge antallet af medlemmer: Bestyrelsen har lavet en informationsfolder
omkring Røgen og borgerforeningen og skal nu i gang med at stemme
dørklokker og opsøge nye medlemmer.
o Kommunikation – Bestyrelsen har én gang udsendt et kvartalsbrev fra
Røgen Borgerforening og dette vil fortsætte med nyheder om
bestyrelsens arbejde.
o Udvalg: Bestyrelsen har arbejdet videre med de oprettede underudvalg og
nye er kommet til. Blandt andet er der oprettet et udvalg kaldet Røgen i
verden-verden i Røgen.
 Røgen I verden – verden I Røgen – der holdes snart et
informationsmøde som alle er velkomne til at deltage i.
Udvalget er oprettet under Røgen Borgerforeningen, for at få
mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til projekter gennem
CISU. CISU kræver et vist antal medlemmer for at, der kan
ansøges om økonomisk støtte til projekter.
Udvalget er økonomisk uafhængigt af borgerforeningen og har
egen intern og ekstern revision. Borgerforeningen betaler det
årlige kontingent på 600 kr. til CISU.
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o



Aktuelt har Claus Riche, gennem udvalget, fået tildelt ca. 500.000
kr. til projektet med gadebørn i Burkina Faso.

Prispolitik: Bestyrelsen har udarbejdet en ny prispolitik for arrangementer i
Borgerforeningen. Her laves en lille øgning af priserne på drikkevarer.
 Drikkevarer til medlemsarrangementer:
 Enhedspris for normal enhed er 10 kr.
 Ved køb af klippekort bliver enhedsprisen 7 kr.
 Priser for drikkevarer til åbne arrangementer er højere. Her kan
ikke anvendes klippekort.
 Fællesspisning (30 kr. for voksne, 15 kr. for børn). (Gæster tilladt)
 Forskel på priser til arrangementer for medlemmer (lukkede
arrangementer) og alle (åbne arrangementer)
 Kontingent uændret i 2020. Mulig kontingentstigning til 2021
 Leje af Røgen Forsamlingshus:
 Mindre dagsarrangementer (24 timer): 1.300 / 2.500
 Større arrangementer (48 timer): 2.500 / 3.500

Spørgsmål til beretningen:
o

Spørgsmål fra Stig: Kommunikation: i menighedsrådsbladet – der er 4
sider afsat til at lokale foreninger kan bringe informationer. Forslag til at
borgerforeningen bruger denne mulighed til at informere om fx koncerter
og arrangementer. Bladet kommer 3 gange om året.

o

Spørgsmål fra Stig: Kontingent: Det koster 250 kr. om året for alm.
Medlemskab og 150 kr. for at være Støttemedlem. Mange medlemmer
betaler 400 kr. Om året på opfordring af bestyrelsen for nogle år tilbage
grundet dårlig økonomi. Der udtrykkes undren over at, det ikke står
beskrevet på hjemmesiden, at man kan tegne både et støttekontingent og
et alm. kontingent.
- Kommentar: Dette skal skrives i den nye Røgen folder og på
hjemmesiden. Det skal synliggøres, at det er muligt at tegne begge
kontingenttyper.

o

Stig: koncerter - Hvad vil i gøre ift. medlemskab ved koncerter for ikkemedlemmer af borgerforeningen? Det kræves at alle er medlemmer af
borgerforeningen til koncerterne ift. spiritusbevilling osv.
- Kommentar: Der oprettes et dagsmedlemsskab til koncerterne.

o

Spørgsmål vedr. klippekort til drikkevarer ved arrangementer- tvivl om
hvornår disse kan bruges. Kan de bruges både ved åbne og lukkede
arrangementer?
- Kommentar: Bestyrelsen vil få afklaret dette spørgsmål ift. lukkede og
åben arrangementer.
Indtil dette tvivlsspørgsmål er afklaret, fortsætter prispolitikken som hidtil,
hvor der kun kan bruges klippekort til lukkede arrangementer og IKKE ved
fx livestreaming.

2

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for kalenderåret 2019.


Regnskab for 2019 godkendes af generalforsamlingen.




Overordnet: 2019 har været et godt år med mange arrangementer.
Overskud i 2019: ca. 100.000 kr. Af det er ca. 40.000 kr. fra det teknikhus Aura
har fået lov at bygge på forsamlingshusets grund og ca. 66.000 kr. forudbetalte
billetter til koncerter i 2020.
o Vi skal så også medtage ca. 21.000 fra 2018 der var forudbetalte billetter
for 2019.
Resultatet for 2019 er flot, men det var et særligt år og der er derfor to
muligheder for 2020:
o At reducere udgifter
 Kan gøres ved at ændre på varmekilden for forsamlingshuset.
Aktuelt indhentes der tilbud på andre varmekilder. Dette
færdiggøres inden april 2020, da der kan ansøges om LAG-midler
via statens tilskudspuljer.
o At øge indtægter
 Øge kontingent, lave mere overskud på arrangementer og hverve
nye medlemmer.
Derudover ved vi at der vil komme reparationer på huset i fremtiden og der er
derfor blevet sat en målsætning på at hensætte 40.000 kr. årligt til forbedringer.
Ift. uddybning af regnskabet er der lavet 3 opfyldninger af fyringsolie (sidste
påfyldning slut december 2019) grundet den øgede brug af huset og posten er
derfor noget højere end 2018. Der er derudover brugt en del penge på nye
anskaffelser.
Anskaffelser: Der er købt ny emhætte, isoleret container til depotrum, betalt for
reparation af gulv på toiletterne, købt nye køkkenredskaber og lavet små
udbedringer rundt om i huset.
I 2019 har koncerterne har givet et overskud på ca. 38.000 kr. og har dermed
nået de forhåbninger bestyrelsen havde til disse.
Opdatering – økonomien dags dato:
I banken: Ca. 300.000 kr. på bankbogen - heraf forudbetalte billetter for 85.025
kr.
MobilePay: 3.031,75 kr.








5. Indkomne forslag


Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7)


På valg:
o

Susanne Kaae – stiller op til genvalg

o

Kristine Katborg – stiller op til genvalg

o

Jane Sørensen – stiller ikke op til genvalg

o

Hanne Grønlund – stiller ikke op til genvalg
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Kandidater:



o

Henning Hansen – stiller op til bestyrelsen

o

Bent Drevald – stiller op til bestyrelsen

o

Susanne Kaae – stiller op til genvalg

o

Kristine Katborg – stiller op til genvalg

Susanne Kaae, Kristine Katborg, Henning Hansen og Bent Drevald
vælges til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen


Sven Erik Rasmussen der på genvalg – og stiller op til genvalg



Sven Erik Rasmussen vælges som suppleant

8. Valg af kritisk revisor


Gunna Drachmann – er på genvalg og stiller op.



Gunna Drachmann vælges til kritisk revisor

9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd




På valg:
o

Landsbyrådsrepræsentant: Rie Grotkjær – Stiler ikke op.

o

Kandidat: Lone Krebs stiller op.

Lone Krebs er valgt landsbyrådsrepræsentant

10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant


Suppleant for landsbyrådsrepræsentant: Bent Drevald – Stiller op til genvalg.



Bent Drevald er valgt til suppleant.

11. Eventuelt


Intet at berette
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