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     Referat generalforsamling den 21032016 forsamlingshuset 
 

Referat generalforsamling den 21-03-2016 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen  

1) Valg af dirigent 

Ole B. Nielsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, da den har været 

indkaldt i Næstved Bladet den 27. feb. 2016, desuden har samtlige støttemedlemmer fået 

indkaldelse sammen med kontingent fornyelse for 2016 

 

2) Formanden beretning 

Formandens beretning for 2014: 

Det forløbne år er gået rigtigt godt med mange aktiviteter. Vi har fået tilskud til udskiftning af 

vinduer i huset fra Næstved kommune, som har støttet med 50 % af omkostningerne. Tømmeren er 

blevet forsinket pga. andre opgaver, derfor bliver denne opgave først igangsat efter påske. 

Fastelavn blev aflyst, da der ikke var tilslutning, måske pga. fastelavn var sammen med skolernes 

vinterferie, og der samtidigt var et fastelavnsarrangement i folkeskoven. 

Juletræsfesten gik som sædvanligt godt med mange glade børn og voksne.  

Bankospillet er stadig i godt besøgt, hvor vi får en god indtjening til driften af huset. 

Der har været loppemarked forår og efterår, med god tilslutning. Jytte skal have tak for det store 

arbejde hun gør i forbindelse med disse arrangementer. 

Der har været et ansøgninger ude, bl.a. til ny opvaskemaskine og køleskab. Dette var til Møns Bank 

og Lion’s klub Præstø / Fladså. Desværre kom der afslag på disse ansøgninger. 

Anette B. Jensen har hjulpet med flere af disse ting og fik en tak for dette af formanden. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3) Forelæggelse af regnskab 

Kassereren fremlage det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt  

 

4) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag  

 

5) Orientering om bestyrelsens budget 

Dette punkt blev meget kort, da kassereren havde fremlagt budgettet sammen med regnskabet. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6) Forslag til priser på støttebeviser og kontingent 

Bestyrelsens forslag til uændret pris på 100 kr. for personlige støttebeviser , 150 kr. for husstands 

støttebeviser og kontingent på 25 kr. for bankospillere  

Dette forslag blev godkendt af generalforsamlingen, hvor der var ikke andre forslag til priser. 

 

7) Valg til bestyrelse  

A: På valg er Jesper Møller, Mikael Pedersen, Ulrich Steiness og Lis Nielsen.  

Alle modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og alle blev genvalgt for 2 år.. 
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B: Suppleant for 1 år 

     Linda Møller  

C: Revisor for 1 år 

     Som revisor blev vores nuværende  revisor Jan Weiercke genvalgt 

 

8) Eventuelt 

Anette B. Jensen foreslog at det i forbindelse med byfesten forsøges at hverve flere 

støttemedlemmer ved at have en stand. Der vil blive arbejdet på dette for at se hvilke muligheder 

der er. 

Anette B. Jensen omtalte bankforbindelse, som måske kunne være Møns Bank i stedet for vores 

nuværende Nordea, Anette mener at Møns Bank måske har større interesse i at hjælpe lokalt med 

deres jubilæumsfond, såfremt det også er vores bankforbindelse. 

 

 

Efter denne livlige debat afsluttedes generalforsamlingen af formanden, som takkede for god ro og 

orden 

 

 

             Referat af Ole B. Nielsen 
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