
Øster Vedsted Forsamlingshus. 

 

 

Referat af generalforsamling den 15. marts 2016 

 

1. Valg af dirigent.  
Bjarne Schou Hansen  blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen 

var indvarslet i henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning. 
Henry fortalte om, hvad der er sket i året 2015. 

 

Udlejninger: 

Udover de løbende aktiviteter i huset som gymnastik, for både idrætsforeningen og 

dagplejen samt klubarrangementer, har vi haft en stor fremgang i festudlejninger og en lille 

tilbagegang i korttidsudlejninger. Korttidsudlejninger er blevet godt modtaget til 

generalforsamlinger, møder og børnefødselsdage. 

 

Sponsorater: 

Vi blev begavet med sponsorpenge – i alt 352.635 -   meget på Karins initiativ og 

ihærdighed, - samt yderligere en selvfinansiering. Karin vil nok gerne sige lidt mere om 

disse beløb under aflæggelse af regnskabet. Pengene skal bruges til renovering af tag m.v. 

som er startet den 22. februar. 

Nyanskaffelser: 

Vi bestræber os på i bestyrelsen, at gøre vore lejere tilfredse og beder dem om at udfylde 

et skema om evt. mangler og ønsker. Vi har derfor indkøbt nye vandglas, thermokander, 

nogle gode skærebrætter og et nyt stort køleskab til bryggerset. Der er også blevet 

monteret nye stolesæder i den store sal. 

Bygningen: 

Nordgavlen er blevet pyntet op med en ny dobbeltdør. 

 

Fællesarrangementer: 

Det kneb med tilslutning ved vore fællesspisninger, bortset fra karbonade aftenen. Den blev 

en god oplevelse med stemning, hygge, samvær og ikke mindst, - et pænt overskud. 



 

Tak: 

Bestyrelsen vil gerne takke alle frivillige hjælpere fra loppemarkeder, julebasar, 

fællesspisning og yderligere alle dem som springer til, når vi beder om en hjælpende hånd. 

Vi er meget, meget glade for Jeres hjælp. 

 

Efter formandens beretning var der en hyggelig snak om, hvad vi kan gøre bedre i 

fremtiden. 

Annoncere noget mere. 

Få avisen til at skrive noget om ”Huset”, i stedet for at bruge penge på annoncer.  

Hjemmesiden for Øster Vedsted trænger for øvrigt til opdatering. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 
Karin fremlagde regnskabet. Der har været indtægter på i alt 263.088 og udgifter på i alt 

209.527. Altså et resultat på 53.561 

Budgettet for 2016 lyder på et resultat på -31.420. Dette skyldes vores igangværende 

arbejde med udskiftning af taget. Hertil har  vi søgt forskellige fonde om tilskud, som 

formanden nævnte i beretningen. De indsamlede midler er: Konsul George Jorck og 

Hustrus Fond 50.000 , SE's vækstpulje 150.000 , Landdistriktspuljen Esbjerg kommune 

85.000 , Ib Laursen Aps 12.635 , Øster Vedsted Fællesråd 50.000 , 

Quernstensløbsgruppen 5.000 

Selvfinansiering i alt 96.223 

Pr. dags dato mangler vi således kun 49.059. 

Vi arrangerer et sponsorløb søndag den 1. maj, som vi regner med kan give et pænt 

overskud. 

Hvis vi ikke kommer helt i mål med de sidste penge, har fællesrådet lovet at vi kan låne 

pengene der.  

 

Både regnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 



5. Valg til bestyrelsen. 
På valg var: Karin Jensen og Inger Schou Hansen 

Begge blev genvalgt 

 

Vi havde skrevet i indbydelsen, at vi gerne ville have nogle flere ind i bestyrelsen, men der 

har desværre ikke meldt sig nogen 

 

6. Valg af revisor. 
Mona Andersen blev genvalgt. 

 

7. Evt. 
Poul Erik Jensen meldte sig som praktisk hjælper. Vi skal bare sende bud, når vi har brug 

for ham. Tak for det. 

Under dette punkt snakkede vi videre om sponsorløbet den 1. maj. 

 

 

 

 

Formanden sluttede med at takke for god ro og orden. 


