
Referat fra den årlige ordinære generalforsamling for Gjessø Forsamlingshus 

Afholdt 22. februar 2018 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra det forløbne år.   

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af stemmetæller(e) 

6. Valg af medlemmer og evt. suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor(er) og revisor suppleant. 

8. Eventuelt. 

 

Ad 1) Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Flemming Madsen. Flemming modtog valget, og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt. 

 

Ad 2) Beretning fra det forløbne år: 

Formand Peter Viladsen aflagde beretning indeholdende bl.a.: 

 God tilslutning til det i 2017 nye tiltag: ”Running Dinner” den 4. marts 2017. 

Successen gentages med samme koncept og samme musik den 3. marts 2018. 

Endnu plads til en vært eller to… 

 Der har været afviklet i alt 4 fællesspisninger siden sidste generalforsamling (den sidste 11. januar 

2018), tilslutningen har været god og de har alle givet overskud. 

 I forbindelse med kommunalvalget 2017 blev huset anvendt til et politisk møde. Godt at huset også 

kan anvendes til den type arrangementer. 

 Igen i 2017 blev der afviklet banko, der efterhånden er blevet til en tradition. Som sædvanlig med 

vin og ænder som gevinster. 

 Den ligeså traditionsrige bandaften, hvor amatørmusikere af alle slags kan optræde, har i år måttet 

udsættes til marts måned. Men vi håber på sædvanlig god tilslutning. 

 Huset har i 2017 haft en ganske tilfredsstillende udlejning, til trods for at vi konsekvent siger nej til 

ungdoms fester, dog undtaget lokale hvis forældre står som lejere og ansvarlige. 

 Tak til udlejer og bestyrelses koleger… 

 

Ad 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. 2017 blev et godt år med en omsætning på næsten 

150.000 kr., et overskud på 38.000 kr. og dermed en forøgelse af egenkapitalen til 190.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 



Ad 5) Valg af stemmetæller(e) 

Punktet blev udsat og senere aflyst da det ikke blev nødvendigt at gennemføre nogen afstemninger. 

 

Ad 6) Valg af medlemmer og evt. suppleanter til bestyrelsen 

På valg til bestyrelsen var Henning Overgård Pedersen og Erik Pedersen. 

Begge blev enstemmigt genvalgt. 

På valg til suppleanter var Inger Søgaard og Anders Bentzen. 

Begge blev enstemmigt genvalgt. 

 

Ad 7)  Valg af revisor(er) og revisor suppleant. 

De to nuværende revisorer: Arne Vinkler og Flemming Kristensen blev enstemmigt genvalgt. 

Der var uklarhed om hvorvidt den ene af de to egentlig var suppleant, der blev i hvert fald ikke udpeget 

flere revisorer. 

 

Ad 8) Eventuelt. 

Intet at bemærke. 

 

Efter generalforsamlingen underholdt Preben Johannsen med guitar og sang. 

 

Referat ved Henning Lindberg 


