Referat af Generalforsamling – Lynge Forsamlingshus d. 16. marts 2022.
1. Valg af stemmetællere: Birthe og Inger blev valgt.
2. Valg af dirigent: Poul Hangler blev valgt, og oplyste at generalforsamlingen er indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.
3. Bestyrelsens beretning: Lise fortalte om året 2021. Der har været 99 udlejninger (2020: 104)
Vi har stadig de faste gode kunder som Kaktus og Lindholms dansere. Vi har haft en ny udlejning til
Lasse fra Svinget der i 3 måneder lejede huset til BodySDS.
Lise takkede viceværterne John, Jørgen og Erik for deres store arbejde og de mange timer de bruger
i huset. Erik stopper i dette forår – har været med siden 2006. TAK det store arbejde til Erik.
Lise fortalte at vores havetraktor i det hvide hus, er blevet stjålet i efteråret. Ny havetraktor er
indkøbt med gps og ekstra låse og kæder.
Der er ikke ændret på rengøringspersonalet i 2021, men Kim og Dorthe har opsagt aftale pr. 31/1221. Ny rengøring er Klaus, som er begyndt.
Lise takkede Edith og Henning som trofast stadig passer udlejning og fremvisninger af huset.
Lise takkede også Ole – vores hus-elektriker og Mette, der står for regnskabet.
Lise oplyste at vi har fået en ny hjertestarter ved køkkenindgangen. Det er sammen fra samme
firma som servicerer husets brandslukkere.
Til sidst takkede Lise alle vores sponsorer for deres bidrag til huset.
Af arrangementer i 2021 kan nævnes:
Arbejdsdag – Jørgen og Bent planlagde første arbejdsdag hvor der kun måtte deltage 5 personer
pga. corona. Efterfølgende blev der holdt en kalkedag i stil med tidligere år, samt en ekstra
rengøringsdag. Meget blev klaret og huset ser fantastisk ud, efter sådan nogle dage.
Den 27. december afholdte vi julemarkedet. Der var i 20201 flere nye stande med og alt i alt et
rigtig godt julemarked.
I 2021 er der investeret i nyt gulv på scenen samt nyt gulvtæppe i entre til lejligheden.
Af vigtige datoer for 2022 er kalkedag d. 2. april og julemarked d. 27. november.
Julefrokost afholdes ikke pga. nye regler omkring alkoholbevilling.
Af kommende opgaver må vi se hvad der kommer, der er ikke planlagt nogle store renoveringer
eller lignende.
Lise takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og bestyrelsen takkede de mange frivillige for de
mange timer der bidrager med i forsamlingshuset.
4. Årsregnskab: Mette fremlagde årsregnskabet og oplyste at årets resultat er på kr. 7.238,Regnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen.
Niels spurgte ind til om bestyrelsen havde tænkt på at investere noget af indeståendet i
værdipapirer. Det har bestyrelsen ikke. Lise oplyste at vi overvejer at få bygget vores eget lille hus
på egen grund i stedet for huset som vi låner af Sognefogedgården
Alle stemte for regnskabet og det blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Der var ingen.
6. Valg af bestyrelse: Tina og Dorthe er på valg og blev genvalgt.
Camilla Brøns Kristensen ønskede ikke genvalg. Suppleant Susanne Kjellkvist indtræder i
bestyrelsen i stedet for Camilla.

7. Valg af suppleanter: På valg er Peder som ikke ønsker genvalg og det blev foreslået at nye er
suppleant er: Mette Taxholm, Topshøjvej 15. Da Susanne Kjellkvist er indtrådt i bestyrelsen blev
Mirjam Hoel Nielsen, Suserupvej 15 foreslået som ny suppleant.
Mette blev valgt ind for 2 år og Mijam for 1 år. Det blev vedtaget.
8. Valg af revisor: Else blev genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant: Edith blev genvalgt

10. Evt. Susanne Thomsen fik ordet og takkede Lise for 25 år i bestyrelsen. Det fejres med en
reception senere på foråret.
Til sidst takkede Lise Erik og Peder for mange års arbejde for forsamlingshuset.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen består pr. 16. marts 2022 af nedenstående medlemmer og konstituere sig på
førstkommende møde:
Lise Olsen
Susanne Thomsen
Tina Nisted Ekstrøm
Dorthe Compen Skødt
Susanne Kjellkvist
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