Generalforsamling d. 14. marts 2019 i Frivillighuset Trøjborg.
1. Dirigent: Jørgen Rud blev valgt.
Stemmeudvalg: Silver – Holger – Flemming
2. Formandens beretning.
Lisbeth Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning (kopi vedhæftet).
Under kommentarer til beretningen, gjorde Sus rede for mange km2 der er planlagt værkstedet kan
komme til at råde over i et kommende nyt hus.
Mht. Rådighedsbeløbet, så er det beregnet til fællesskabende formål.
Der blev rejst spørgsmål om der mulighed for andre grupper at anvende værkstedet.
Svaret var: Vi er interesseret i at så mange som muligt bruger værkstedet.
Vi ser ikke så meget på alderen, men mere på hvilke aktiviteter man vil sætte i gang,
og om det man vil bruge værkstedet til, er relevant.
Bitten gjorde rede for det netop afviklede trædrejer-træf.
Gorm fortalte, at der var ca. 270 medlemmer indtegnet i øjeblikket.
Der blev spurgt om der var mulighed for andre grupper at benytte værkstedet?
Henning forespurgte om alle maskiner frit kan anvendes af alle?
Bitten siger, at maskinerne er nødt til at være låst af. Vi må finde en ordning.
3. Regnskabet
Det reviderede regnskab blev præsenteret af kasseren ( Leif Gissel).
Desværre var der tekniske problemer med projektoren.
Så regnskabet, der har ligget til eftersyn ved værkstedets indgang de sidste 3 uger, blev
gennemgået mundtligt.
Regnskabet viste et overskud på 7.472,34 kr.. Vores egenkapital ved årets udgang var på 79.138,91 kr.
Flere slog til lyd for, at regnskabet ikke længere skal udføres i Exell programmet, men i et andet
regnskabssystem, for at skabe bedre overblik.
Det blev anbefalet at man går i gang straks, således regnskabet fra 2019 føres på en anden måde.
4. Kontingent
Bestyrelsen havde overvejet en forhøjelse til 100 kr. pr. år, men havde vurderet, at der ikke i øjeblikket
er basis for en forhøjelse. Kontingent på 75 kr. er således stadig gældende.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke tilgået bestyrelsen nogle forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Til Bestyrelsen blev valgt: Gorm – Bitten og Jan Kristiansen, for de næste 2 år.
Til suppleanter blev valgt: Henning og Bente.
7. Til revisorer blev valgt Holger og Karsten Jensen.
( På valg i 2020 er formanden Lisbeth Jørgensen samt Leif Gissel - Oskar og Jørn Erik ) .
Der blev afgivet 64 stemmer.
8. Eventuelt.
Gorm bad medlemmerne , når de indbetalte kontingent på MobilPay eller ved bankoverførsel, huske at
anføre navn og evt. medlemsnummer, således vi har mulighed for at se hvem pengene kommer fra.
Lars anbefalede at vi fremover atter kan holde generalforsamling på Folkestedet.
Mht. indbetaling for brænding i keramik og glas tilsendes en special opkrævning fra kommunen.
Jan spurgte om essen på værkstedet kunne bruges af alle. I øjeblikket er det kun knivklubben, der
anvender den.
Referent Leif Gissel
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