GENERALFORSAMLING I ØSTER HASSING BORGERFORENING
5. april 2017
1. 1. Vivi er valgt som dirigent.
2. Formanden beretter om et år med de faste arrangementer, dog er juletræstændingen droppet i 2016
grundet lavt deltagerantal de foregående år. Dermed ikke sagt at den tradition ikke genoptages.
Samtidig har vi haft vandskade på forsamlingshuset, hvilket har kostet os en mindre sum penge, dog
har forsikringen dækket reetablering, og vi har fået en del af vandafledningsafgiften igen. Der har været
afholdt sommerfest og desværre var deltagerantallet ikke som forventet i forhold til 2015 hvor der var
stor tilslutning. Grunden kan være at der var en del regn og blæst, og det har holdt mange væk. Det er
formandens sidste beretning, da han har valgt ikke at genopstille for en ny periode.
3. Morten orienterer om regnskabet. Vi kommer ud af året med en underskud, som blandt andet skyldes
manglende tilslutning til arrangementer, samt vandskaden og stigende elpriser. Vi har dog stadig penge
til at stå, men hvis situationen fortsætter, skal man nok begynde at se lidt nærmere på hvad der kan
gøres for at få folk tilbage. Udlejningen af huset har ligget ret stabilt de sidste år. I 2015 var der 16
udlejninger og i 2016 var der 19.
4. På valg er Christian Jacobsen , Brian Houtved, Jacob Krusager, Lise Nielsen og Michael Elstrøm.
Christian, Jacob og Michael ønsker ikke genvalg. Peter Nesgaard-Pedersen, Karsten Nielsen og Brian
Houtved bliver valg som faste medlemmer for 2 år.
5. Lise Nielsen genopstiller, dog ønsker hun kun at opstille som suppleant. Susanne Nielsen stiller også op
som suppleant . Begge bliver valgt.
6. Peter Abildholt og Lotte Kock stiller begge op som revisor, og Sonja Jørgensen stiller op som
revisorsupleant. Alle 3 bliver valgt.
7. Ingen indkomne forslag.
8. Erling orienterer om udviklingen i forbindelse med det nye forsamlingshus. På nuværende tidspunkt har
vi 1,5 million til projektet, og for at være klar til at projektet kan starte skal vi op på 2,5. Flere fonde har
givet tilsagn om at de gerne vil støtte projektet, men først når vi er nærmere målet. Der bliver snakket
om muligheden for at optage et lån i en kreditforening på 600.000 kr. for at komme tættere på målet.
Det vil koste lige under 3000 pr. måned i 30 år før vi har afviklet det. Mulighed for en fondraiser bliver
også vendt, og man vil undersøge om det ville kunne tilvejebringe de sidste midler vi mangler. Gruppen
arbejder videre med projektet.
Mødet er hævet.

