Referat af Generalforsamling i Lynge Forsamlingshus d. 20. marts 2019
Lise Olsen bød velkommen til dette års generalforsamling (fremmødte: 30 pers.)
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller – Annelise og Flemming blev valgt
2. Valg af dirigent – Henning Thomsen blev valgt
3. Bestyrelsens beretning – Lise fortalte om året der er gået. Der har været 168 udlejninger (181 i
2018). Faldet skyldes, at vi har fået den store sal renoveret, og derfor haft lukket for udlejninger i ca.
2 mdr. Af specieludlejninger kan nævnes countryklubben Kaktus (1 gang/mdr) og danseskolen (2
gang/ugen).
Lise nævnte og takkede viceværterne, Erik, John, Jørgen for deres store arbejde. Derudover
takkede Lise Edith og Henning, Ole (el) samt Mette (regnskab).
Lise oplyste at der er opsat en hjertestarter udenfor Forsamlingshuset, samt der arbejdes på en ny
sponsortavle til forhallen.
I 2018 har vi selv afholdt flg. arrangementer: Viseaften (100 tilm.), julemarked og julefrokost
(udsolgt). Det er besluttet at julemarkedet i 2019 kun er en dag – lørdag d. 30. november.
Vigtige datoer i 2019: kalkedag d. 4. maj, julemarked d. 30. november, julefrokost d. 7. december.
I sommers blev loftet i den store sal renoveret med bl.a nyt loft og lys. Gulvet er blevet slebet og
lakeret. Nu mangler blot baggang og trappe til lejer på 1.sal.
Lise sluttede af med at takke de mange frivillige samt bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.
4. Kassererens beretning – Tommy fremlagde regnskabet for 2018. Resultatet er:
Indtægter
Udgifter
Afskrivninger
Resultat

347.192,90
-492.030,59
-37.066,00
-181.903,69

Underskuddet skyldes primært renoveringen af den store sal.
Regnskabsberetningen blev godkendt.
5. Indkomne forslag – ingen
6. Valg af bestyrelse - På valg:
Lise Olsen - genvalgt
Susanne Thomsen – genvalgt
7. Valgt af suppleant – På valg:
Karin Beierholm, der ikke ønsker genvalg.
Ebbe Jørgensen blev valgt som suppleant.
8. Valg af revisor – På valg:
Ole Nielsen blev genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant – på valg:
Jesper Mark – genvalgt
Da Ebbe Jørgensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen, forslog bestyrelsen, at Edith Thomsen
som ny revisorsuppleant. Edith blev valgt.
10. Eventuelt – intet.
Lise takkede alle for en god generalforsamling.

