
Referat generalforsamling i Øster Vedsted Forsamlingshus 16. sep. 20 kl. 19:00  

 

Anne Mette Andersen byder velkommen til 19. fremmødte. 

1. Valg af dirigent. 

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, bestyrelsen vil gerne forslå Thorvald Andersen, der 

modtager valget og kan konstatere at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Beretning. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 er nye og så er der 3 der laver en del, det er også 

dem med bedst tid. 

Der er købt nye glas, der er lave nyt gulv i den bageste del af klubben og væge er blevet malet. Vi 

har fået nye lamper og så er der skiftet låsekasser og dørhåndtag. 

Der har været fællesspisning i efteråret, loppemarked, Juletræsfest og julebasar. Traditionen 

afholder vi i forsamlingshuset en nytår kur for de personer der hjælper til i huset. 

Idrætsforeningen har lejet sig ind med flere hold yoga og fysioflow, lige som klubben også køre. 

Stor tak til dem der luger ukrudt og tømmer flaske container, giver en hjælpende hånd ved 

julebasar tak skal i have. 

Der har været en lidt kedelig historie, nemlig den at folk smider deres brugte hunde poser i 

forsamlingens husets skraldespand det lugter helt forfærdelig. Jeg har skrevet på Facebook 

angående dette problem og modtaget delte meninger. Jeg vil gerne opfordre folk til at tage deres 

hunds efterladenskaber med hjem i deres egen skraldespand. 

Vi er i gang med at indhente tilbud på et nyt gulv til den lille sal, det bliver et laminat gulv. vi vil 

også gerne have nogle nye stolper sat ned i fortovet ud mod Nøreng, de eksisterende er dårlige og 

trænge til udskiftning. 

Der er planlagt et foredrag med Preben Astrup der vil fortælle og vis billeder fra Syd Grønland. Vi 

har fællesspisning med helstegt pattegris fredag 9. okt. Den 25. okt. er der loppemarked og 13. 

december er der juletræsfest. 

Forsamlingshuset fylder til næste år 100, det vil vi gerne markere i maj, juni. Skulle der være nogle 

der har gamle billeder og lignede, så høre vi gerne fra jer og en hjælpende hånd kan vi altid bruge. 

Tak for ordet. 

3. Regnskab. 



Karin Jensen gennemgår det reviderede regnskab. Dette blev godkendt  

4. Indkommende forslag. 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

Genvalg til Inge Schou Hansen, Karin Jensen og Niels-Chr. Lausen 

6. Valg af revisor. 

Genvalg til Mona Andersen. 

7. Eventuelt. 

Idrætsforeningen vil gerne om det er muligt at finde plads til deres redskaber til yoga og fysioflow. 

Så så skal de ikke flytte det hele fra klubhuset og over i forsamlingshuset. 

 

Thorvald Andersen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Anne Mette. Tak til bestyrelsen og tak til dirigenten. 

Referat Niels-Chr. Lausen. 


