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Blistrup, den 6. februar 2018

GENERALFORSAMLING 27. marts 2017
Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, , Flemming Jørgensen, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete
Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Ib Østlund, Søren P. Østergaard
Afbud: Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Lisa Kragh, Luise Theil Kuhn, Lene Thorsen

Der er afholdt GENERALFORSAMLING mandag den 27. marts kl. 19.30 med følgende dagsorden
Til generalforsamlingen var mødt ca. 70 medlemmer
1. Valg af dirigent: Niels Lillemose
2. Bestyrelsens beretning
Udvalgsformændene:
Alle beretninger bliver snarest lagt på Kroens hjemmeside i Generalforsamlingens mappe
Bestyrelsesformanden, Camilla Svanebjerg
Formanden aflagde beretning, medlemsudvalget indgik i orienteringen
Medlemsudvalget, Tilde Gylling
Formanden var fraværende, beretning for udvalget indgår i Formandens beretning
Formanden fratræder i år, og der vælges ny formand i aften
Driftsudvalget, Merete Rosenberg
Formanden aflagde beretning
Fratræder i år og der vælges ny formand i aften
Info udvalget, Lisbeth Larsen
Formanden aflagde beretning
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Formanden aflagde beretning
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Formanden aflagde beretning
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen
Formanden aflagde beretning
Fratræder i år, og der vælges ny formand i aften
Kraftig appel til alle om at skaffe mere medhjælp til afvikling af bankoaktiviteterne
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Økonomiudvalget, Ib Østlund
Ib Østlund aflagde beretning på vegne af formand Lisa Kragh (sygemeldt)
Kommentarer til beretningerne
Jørgen Vind:
Vedr. brandplaner og brandsyn ved kultur- og alle andre arrangementer
Husk at udfylde skemaerne hver gang
Generel revidering af brandtilsynsmappen er nødvendig
Tilde Gylling er aktuelt Kroens ”brandmajor”
Birger Brandis:
Sp. Hvordan ser udlejningen ud, afviklet og planlagt
Merete Rosenberg svar:
Forbedret indsats i forhold til udlejning, både renovering og opdatering af Hestelængen og tilmelding
af Kroen på ny hjemmeside vedr. udlejning, www.selskabslokaler.dk
Den har allerede mange besøg, og der kommer mange henvendelser
Der er optimisme i forhold til den kommende udlejning
Afviklet udlejning ligger lavere i 2016, men der ses allerede klar forbedring for så vidt angår 2017
Beretningen blev herefter godkendt med de faldne bemærkninger
PAUSE
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen og
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for institutionen
Pkt 4 og 5 er slået sammen og behandlet under under et
Ib Østlund orienterer, bl. a. om de mange aktiviteter, Kroen danner ramme om
Ønske om en samlet oversigt over alle aktiviteter og muligheden for deltagelse og indmeldelse i disse.
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering
Forelægges for forsamlingen til orientering, skal ikke godkendes
Regnskabet er desuden gennemgået og godkendt af revisorerene, som nu takker af efter en meget
lang periode – bifald til dem for den store indsats!
I øvrigt:
Der arbejdes på forskellige forenklinger i forhold til penge/kontant håndtering, og det går fremad.
Christian Wolfhagen sp.:
Hvem har ydet tilskud til ejendommen?
Svar: Det har venneforeningen, og enkelte sponsorer
Birger Brandis:
Sp. Er der en aldersfordelingsoversigt?
Svar: Nej desværre!
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Jane W Hansen
Sp. Vækker buffistafregningerne bekymring?
Svar: Nej, afregningerne vækker ikke direkte bekymring.
Bestyrelsens fremlæggelse af regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag til Bestyrelsen
BESTYRELSEN fremlægger forslag til revideret ORGANISATIONSPLAN
Primært redaktionelle ændringer, bl. a. i forhold til forældet pengehåndtering (giro mv)
Bestyrelsen ansætter personale (vedtægterne)
Før var Driftsudvalget reference for vicevært – teksten herom er udgået
Det reviderede tekstforslag har ligget til gennemsyn på hjemmesiden under Generelt, referat og
regnskaber
Peter Plambech:
Sp. Har bestyrelsen den korrekte størrelse?
Svar: I hvert fald i henhold til vedtægterne.
Døftelsen bragte mange forskellige synspunkter på banen
En ændring af bestyrelsens medlemstal vil kræve en vedtægtsændring
Afstemningen om ændringsforslaget: Enstemmigt vedtaget.
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret niveau, og kontingentet fastsættes derfor således
voksne: 350,unge under uddannelse, under 30 år; 150,børn under 18 år går ind under forældres medlemskab
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg
Bruno Bjerre, genopstiller, genvalgt for to år, til 2019 - OK
Kirsten Aunstrup, genopstiller, genvalgt for et år, til 2018 – OK
Søren Østergaard, genopstiller, genvalgt for to år, til 2019 - OK
Camilla Svanebjerg, genopstiller, genvalgt for to år, til 2019 - OK
Lisa Kragh, opstiller som ordinært medlem, genvalgt for to år, til 2019 - OK
Ib Østlund, opstiller som økonomiudvalgsformand, genvalgt for et år, til 2018 - OK
Mogens Bastrup, opstiller som bankoudvalgsformand, valgt for to år, til 2019 - OK
Joan Staal Nielsen, opstiller som driftsudvalgsformand, valgt for to år, til 2019 - OK
Annette Munk Sørensen, opstiller som ordinært medlem, valgt for to år, til 2019 - OK
Iben Bækgaard, opstiller som medlemsudvalgsformand, valgt for et år, til 2018 - OK
Flemming Jørgensen, genopstiller ikke, fratræder som bankoudvalgsformand
Merete Rosenberg, genopstiller ikke, fratræder som driftsudvalgsformand
Tilde Gylling, genopstiller ikke, fratræder som medlemsudvalgsformand
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DEN NY BESTYRELSE FOR 2017-18 ER HEREFTER
Konstituering indskrevet efter generalforsamlingen
Formand Camilla Svanebjerg til 2019
Udvalg Banko formand Mogens Bastrup til 2019
Udvalg Drift formand Joan Staal Nielsen til 2019
Udvalg Ejdendom formand Bruno Bjerre til 2019
Udvalg Information formand Lisbeth Larsen til 2018
Udvalg Kultur formand Kirsten Aunstrup til 2018
Udvalg Medlem formand Iben Bækgaard til 2018
Udvalg Økonomi formand Ib Østlund til 2018
Ordinært medlem Jens Lassen til 2018 (sekretær)
Ordinært medlem Karl Erik Hansen til 2018 (kasserer)
Ordinært medlem Søren P. Østergaard til 2019 (næstformand)
Ordinært medlem Annette Munk Sørensen til 2019
Ordinært medlem Lene Thorsen til 2018
Ordinært medlem Lisa Kragh til 2019
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – alle for et år til 2018
opstiller
revisor 1: Jannik Kølbek
revisor 2: Cathrine Laurence Nicole Douzon
genopstiller
revisorsuppleant: Helle Thorndal Christensen
Alle kandidater er valgt
Bestyrelsen takkede de afgående formænd og medlemmer for indsatsen
Revisorerne blev takket for mange års indsats for Kroen
10. Eventuelt
Orientering ved Solvejg Seindal:
Der vil komme ny poser og afregningsbilag til Buffeten
Ingen øvrige ønskede ordet under eventuelt
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden, samt orienterede om datoen for næste
års generalforsamling, som er mandag den 19. marts 2018
Referent: Jens Lassen
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Liste over kommende datoer for møder i Bestyrelsen
Aftales og konfirmeres på konstitueringsmødet umiddelbart efter generalforsamllingen
Fast mødedag i Bestyrelsen er normalt første mandag i måneden, kl. 19.30
mandag den 1. maj
mandag den 29. maj - flyttet pga grundlovsdag
SOMMERFERIE
mandag den 7. august
mandag den 4. september
mandag den 2. oktober
mandag den 6. november
mandag den 4. december
JULEFERIE
2018
mandag den 8. januar
mandag den 5 februar
mandag den 5. marts
mandag den 19. marts - GENERALFORSAMLING

