
Øster Vedsted Forsamlingshus. 

 

 

Referat af generalforsamling den 19. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent.  
Thorvald Andersen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
indvarslet i henhold til vedtægterne. 

 
2. Formandens beretning. 

 
Der er sket en masse med Huset i dette år. Først begyndte maleren, at male lofter og vægge i 
store sal – og lille sal, samt indgangspartiet. Men inden startede mange hjælpere med at 
tømme rummene for borde, stole og lamper. Alt dette blev senere rengjort og siden monteret 
igen. Gulv i store sal blev slebet og lakeret 4 gange. 
 
Yderligere blev der, af de samme hjælpere malet karme, paneler, opsat nye garderobehylder, 
bøjler, spejl og et ”halvt” bord i indgangspartiet, samt opsat mørklægningsgardiner i lille sal. 
Så nu kan vi bedre være bekendt at udleje Huset, med de betydeligt pænere forhold. 
 
Renovering af køkkenet blev en rimelig stor opgave, både for hjælpere og de forskellige 
håndværkere, da der jo var mange ting at tage stilling til, som vi ikke lige havde tænkt på i 
begyndelsen. Men det lykkedes over al forventning. Brian Jensen lavede tegninger, og 
arkitektfirmaet Bøgedal sørgede for at lave de beregninger, som var nødvendige, for at vi 
kunne få en byggetilladelse, som vi fik, men først efter lidt sved på panden, hos nogle i 
bestyrelsen. 
 
Der blev så indhentet flere tilbud, og vi besluttede os for, at arbejdet skulle udføres af: 
Roager Træbyg v. Peter Wehner, Ribe Murerforretning v. Carsten Johansen, Garant Tæpper, 
A.L.Malerforretning v. Allan Lorenzen og Esbjerg Electric v. Kim Hansen. 
Køkkenelementer blev indkøbt ved Ribe Køkkencenter. 
 
Pengene til denne renovering er tilvejebragt af flere fonde etc. samt af vores egen kasse. 
(Karin vil nok berette om dette). 
 
Efter endt arbejde blev der arrangeret indvielse af køkkenet, og det blev med et meget stort 
fremmøde. Det var rigtig dejligt, at der kom så mange. Det var omkring spisetid, så det var 
nok medvirkende til, at så mange kom for at se resultatet, og der var mange positive 
tilkendegivelser. 
 
Leverandøren af hjertestarteren gik konkurs, og vi skulle så finde nogen som ville overtage 



vedligehold af denne. Vi afholdt et førstehjælpskursus, venligst sponseret af Johan 
Hoffmannfonden i oktober måned og i den forbindelse blev vi enige med firmaet ”life2save 
aps” om overtagelse af denne tryghedsaftale. Udgiften bliver så delt mellem Fællesrådet, 
Idrætsforeningen og Forsamlingshuset. 
 
Der er blevet indkøbt en gulvvaskemaskine, 2 anretterborde, plisse’ gardiner til køkkenet, og 
der er blevet sat filtdupper under alle bordben, så gulvet skånes mest muligt.  Og der blev 
lige plads på budgettet til et par billeder i store sal. 
 
Der er blevet ansat en nyt rengøringshold, Karin og Tommy Hannesbo. Nina havde fået lige 
rigeligt at se til, så hun valgte at sige op. Men vil dog træde til om nødvendigt. 
 
Nytårskuren blev igen en hyggeaften, med hjemmelavet mad til alle inviterede hjælpere. Vi 
er omkring 34 personer, og bestyrelsen delte opgaverne indbyrdes m.h.t. maden. 
 
Vi afholdt fællesspisning i okt. Som blev et tilløbsstykke med 108 voksne og 14 børn. Det 
var som sædvanlig en hyggelig aften, og det gav et overskud på ca. 5.000 kr, så vi besluttede 
efterfølgende at bestille Peter til året efter. 
 
Der blev afholdt  juletræsfest, hvor Mette Fogtmann og Helene Andersen stod for alt det 
praktiske, med invitation, indkøb og afvikling. Så der var dømt julestemning med julemand, 
æbleskiver og hvad dertil hører. 
 
Hans Jørgen sagde sin stilling op, som tovholder ved loppemarked og julebasar og vi er i 
gang med at finde nogen til at overtage disse poster. Hans Jørgen blev hædret i Huset med 
Månedens Skulderklap, for dec. måned af Jydske Vestkysten og Sydbank, hvor han fik et 
diplom og en pengegave. 
 
Ligesom Dronningen i sin nytårstale hilser på mange, så vil vi i bestyrelsen også hilse, men 
også sige en stor tak til alle frivillige hjælpere ved loppemarked, julebasar, fællesspisning og 
andre arrangementer. Der er også et dejligt team som springer til, når vi beder om en 
hjælpende hånd, og som regel kommer der et flot resultat ud af disse arbejdsopgaver, og vi 
er utroligt glade for den store arbejdsindsats, som I yder på disse opgaver. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 

 
Karin fremlagde regnskab og budget. 
Regnskabet blev godkendt. 
Under fremlægning af budget, kom Karin med bestyrelsens ønske om, at vi fra næste år 
forhøjer kontingentet til 150,- kr. 
Dette blev godkendt. 

 



4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
 

5. Valg til bestyrelsen. 
 
På valg var: Birgit Matzen 
                    Birgit Thomsen, modtager ikke genvalg 
                    Henry Meyer, modtager ikke genvalg 
 
Valgt blev:   Birgit Matzen 
                     Hanne Grete Kargo 
                     Linda Hansen 
                     Anne Mette Andersen 
                     Niels Chr. Lausen 

 
6. Valg af revisor. 

 
Mona Andersen blev genvalgt 

 
7. Evt. 

 
Sonja Andersen udtrykte stor glæde over, at der her i vinter er afholdt både juletræsfest og 
fastelavnsfest. Håber det er starten på en tradition. 
 
Derefter blev der noget snak om hjertestarteren - og brug af hjerteløbere. 
En mente, at der muligvis er noget galt med hjertestarteren, fordi den ikke blinker. Karin 
kontakter firmaet om dette. 
 
Sonja Andersen efterlyste serveringshjælp 
 
Poul Schou oplyste, at han har nogle plancher vedr. Landskabsgangen, som vi kan få til 
ophængning i Huset. 
 

Henry takkede for god ro og orden. 
 
 
 
-------------------------------------------                        ------------------------------------------- 
Formand Henry Meyer                                             Kasserer Karin Jensen                  
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Næstformand Birgit Thomsen                                  Bestyrelsesmedlem Birgit Matzen 
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Sekretær Inger Schou Hansen 
 
 
 
 


