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Referat generalforsamling den 30-03-2015 

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 3. marts og været annonceret på www.4733.dk fra den 1. marts 

 

2) Formanden beretning 

Formandens beretning for 2014: 

I det år der er gået, har vi har fået rep. taget over køkkenet, så det nu skulle være blevet tæt, i 

samme omgang fik vi en ny dør i galen. 

Lige før jul fik vi et tilbud på at få hulmurisoleret hus, vi valgte at få det gjort, så nu vi håber at vi 

med tiden kan se det på varmeregningen. 

Vi har med stor hjælp fra Anette Jensen søgt Real Dani om tilskud til nye vinduer, men fik desværre 

afslag. 

Jesper har ligeledes søgt kommunen, men fik den tilbagemelding at han kunne prøve igen i år. 

Så vidste de nok hvordan de ville bruge puljen. 

Kommunen inviterede i efteråret alle forsamlingshuse og aktivitetshuse, for at høre om hvilke 

behov kommunen kunne bidrage med, det kom frem at de har en landbypulje, hvor man kan søge, 

de støtter dog kun med højst 30 %, resten kunne man f.eks søge LAG.  

Ud fra hvad kommenen havde sagt om Lag, valgte Ole og jeg at deltage i et møde hos Lag, her i 

feb., men de meldte rent ud at forsamlingshuse ikke skulle søge om tilskud til nye døre og vinduer, 

da det ikke er det de ønsker at støtte, men kun noget de mener, kan give arbejdspladser. 

Vi har igen i det forgangne år holdt fastelavn, juletræ og øl smagning, stadigvæk med pæn 

opbakning. 

Vi har også stadigvæk tilslutning fra vores kræmmere til både loppemarked og julemarked, så det 

fortsætter vi med.  

Jytte er en stor drivkraft ved disse angementer, så en stor tak til hende.  

Vores bankospil går stadigvæk den rigtige vej sidste år var vi i gennemsnit 99,5 spillere, hvilket er 2 

mere end forrige, så frivillige hjælper tak for jeres indsats, uden den er det ikke muligt at holde 

banko hver uge. 

En tak skal også lyde til Kaj, der trofast sidder her hver tirsdag, når der ikke er seksdagsløb, og råber 

nummer op, samt sørger for at slå vores græs bliver slået og planter og passe vores blomsterkasser. 

Jeg håber på at det næste år, går ligeså godt som det forgangne så en tak til bestyrelsen og vores 

værtspar for godt samarbejde. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3) Forelæggelse af regnskab 

Kassereren fremlage det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt  
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4) Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag, som har været drøftet i 2014, hvor det ikke var muligt at 

fremsætte forslaget, som kom op. 

 

Støttebeviser kan tegnes som: Personligt støttebevis på 100,-kr. årligt ( ingen ændring af beløbet ) 

eller husstand støttebevis på 150,- kr. årligt. 

Stemmeberettigede er personligt støttemedlem med 1 stemme og husstand med 2 stemmer. 

Denne ændring kan først træde i kraft fra 2016. 

 

Såfremt dette forslag vedtages, skal vedtægternes $3 ændres til følgende: 

Støttebeviser er de indehavere, som har købt et eller flere støttebeviser eller husstands støttebevis. 

Støtte bevis er personligt og kan ikke overdrages. 

Generalforsamlingen fastsætter prisen på støttebevis og kontingent. 

 

5) Orientering om bestyrelsens budget 

Kassereren fremlage bestyrelsens budget for det kommende år, budgettet genspejler regnskabet 

for 2014, og der er ikke lavet budget for evt. investeringer.   

Budgettet blev godkendt. 

 

6) Forslag til priser på medlemsbeviser og kontingent 

Bestyrelsens forslag til uændret pris på 100 kr. og kontingent på 25 kr. for bankospillere blev 

godkendt.  

 

7) Valg til bestyrelse 

A: På valg er Erik Botoft, Ole B. Nielsen og Dorthe Dahl, alle genopstillede og blev genvalgt 

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: Det ville i forbindelse med byfesten være en god mulighed for at prøve på at 

hverve nye støttemedlemmer. Bestyrelsen vil arbejde på dette. 

Der var en debat om hvordan det er muligt at finde fondsmidler. Anette har fundet en fond til 

bevaringsværdigebygninger. 

Snesere kirke er lukket, og forsamlingshuset i Everdrup er meget booket. Er der noget samarbejde 

om dette ? Tappernøje Forsamlingshus henviser til Everdrup hvis der er optaget.  

Socialdemokraterne vil holde arrangementer i huset. 

Der er søgt til Teaterforeningen til spots mm.  

Der var en livlig debat om fondstøtte. Hvordan kan vi få vinduer til en fair pris ? 

Mikael : Træ uden for køkkenvindue. Kan det flyttes ? 

Kaj Poulsen: Parkeringsplads hvad gør vi ved den ? da den trænger til en kærlig hånd 
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Kant ved indkørsel er meget høj. Der har været kontakt til Vej og park i Næstved kommune flere 

gange uden resultat. 

 

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

orden 

 

 

             Referat  af Ole B. Nielsen 
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