Generalforsamling Fælleshytten, 26. august 2017
1) Valg af dirigent. Henry Schwartz foreslået og valgt. Henry konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2) Valg af referent. Hanne Larsen foreslået og valgt.
3) Formandens beretning. I år afholdes Generalforsamling/sommerfesten en uge senere end sidste år, som er den
oprindelige dato for afholdelse. Dette har dog ingen betydning for tilmeldinger. Ca. 50 personer var/er tilmeldte både
i 2016 og i år.
Julefrokosten 2016 var godt besøgt. Rævejagten 2017. 50-60 jægere deltog. Søren og Henning havde lavet mad.
Arrangementet gav et pænt overskud. Påskearrangement. Conny og Jens Kruse stod for dette. Conny havde sørget for
påskeæg til børnene og andet til de voksne. Dette gav et lille overskud. Hytteforeningens Generalforsamling. I
forbindelse med dette arrangerede Fælleshytten i år Traktorringridning, som blev en succes, hvor både børn og voksne
deltog og hyggede sig. Der var flotte præmier til vinderne skaffet af Søren, Grethe og Conny. Bl.a var der gavekort til
Bork Legeland.
Der skulle også have været skydning med luftgevær. Dette måtte desværre udgå, da der skulle søges om dette hos
politiet min. 3 mdr. før, og der var forskellige formaliteter som skulle være i orden. I stedet blev der arrangeret
pileskydning. Fælleshytten er i den forgangne sæson blevet sprøjtet mod alger og hytten og vinduer er blevet malet.
Søren og Hans Peter har taget sig af denne opgave. Carsten har lavet bogreol, hvorpå der står bøger, som man kan
låne, og man er velkomne til at stille nye brugte bøger på den. Anette har sponseret duge til bordene. Der er kommet
kunst på væggene. Det er hytteejer, Kjeld A. Espersen fra ”Lysglimt”, som udstiller nogle af sine malerier/akvaraller.
På sigt er der et par vinduer, som skal skiftes i hytten.
Fælleshyttens kalender fungerer som den skal. Der afholdes bl.a. bestyrelsesmøder i hytten. Der var ros til dem, der
har haft lånt hytten, for at aflevere den pænt og ordentlig. Måske en ide med batterilys (små batterikæder, som til
jul) –
Bemærkninger til formandens beretning: Der var delte meninger angående batterilys, og det endte med, at de som
låner hytten, selv medbringer ønsket belysning.
Per Groth tilbød sin hjælp som baneinstruktør til næste års skydearrangement.
Beretningen godkendt.
4) Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse af dette. Peder Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet, som
så fornuftigt ud.
Der er igen i år en del, som mangler at indbetale kontingent. Det er svært at rykke dem, da der stadig mangler en del
e-mailadresser. Søren tilbød, at skaffe dem. Håber også, det kan hjælpe, hvis regnskabsåret ændres, så det er mere
logisk, hvornår det forfalder.
Regnskabet godkendt.

5) Indkomne forslag.
1. Bestyrelsen foreslår at der udloddes 10 støttebeviser. Vedtaget
2. Bestyrelsen foreslår. At indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og
ikke som der står i vedtægterne, senest d. 14 juli. Vedtaget
3. Bestyrelsen foreslår regnskabsåret ændres fra 1.juli til 30. juni, til 1. januar til 31.december (kalenderåret).
Vedtaget
4. Forslag fra generalforsamlingen 2016, at §7 stk. 8 samt §9 stk. 2 ændres fra revisor til bilagskontrollant. Vedtaget

6) Godkendelse af næste års budget; herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det næste år.
Uændret. Kontingent kr. 150,-. Indmeldelsesgebyr kr. 0,-

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg: Conny Kruse, genvalg, Peder Christensen, genvalg. Grethe Hansen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes
Per Groth

8. Valg af revisor/bilagskontrollant. Hanne Larsen, genvalg
9. Lodtrækning af støttebeviser. Der blev udtrukket 10 stk. af Vera Lund. Nr. 54 Inge Langballe, nr. 41 Bodil Fuglsang,
nr. 40 Ib Fuglsang, nr. 38 Kim Kidmose Jensen, nr. 31 Karsten Nielsen,. Nr. 21 Inge Lise Søndergård, nr. 10 Jørgen
Lillelund, nr. 3 Peter Pedersen, nr. 59 Karsten Lund, nr. 60 Vera Lund. – Karsten og Vera Lund valgte at sponsorere
deres indskud til Fælleshytten.
Herefter er der 30 støttebeviser tilbage.
10. Eventuelt. Henning omtalte teltet, som vi bruger til aftenens fest. I år er det ikke et militærtelt, men et lyst
partytelt som er lånt. Er det et vi skal låne, leje eller eje? – Der var lidt snak om dette, men er sikre på, der fremover
stadig vil være mulighed for at låne militærtelt via Lars – ellers må der findes en plan B.
Hanne S. Olesen nævnte utilfredshed med, at når hun tjekker Fælleshytten ofte er udsat for, at hun er nødsaget til at
gøre toilettet rent, da nogle bruger dette. Det kan ikke være meningen, og der var enighed om, at aflåse det, og
hænge nøglen et bestemt sted.
HP Jensen takkede for gode spørgsmål og god ro og orden.
Referent: Hanne Larsen

