Generalforsamling, Foreningen for Fælleshytten Store Mjøl, 29. august 2020
Conny Kruse bød velkommen. Det er i år 5. generalforsamling siden den stiftende, så vi har en slags jubilæum.
1) Valg af dirigent. Henry Schwartz foreslået og valgt. Henry konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. 32 fremmødte.
2) Valg af referent. Hanne Larsen foreslået og valgt.
3) Formandens beretning ved Conny Kruse, indsat her:

4) Fremlæggelse af regnskab. Inge Lise Søndergård omdelte årets regnskab, som var overskueligt, og hurtigt
godkendt.
5) Indkomne forslag. 2 Indkomne forslag fra bestyrelsen: 1):Bestyrelsens forslag til udlodning af støttebeviser. Der
foreslåes de sidste 10 udloddes. Vedtaget. Dette blev godkendt. 2): Forslag om, at der afstemmes om vedtægterne
(udarbejdes af bestyrelsen i næste periode) som første punkt på dagsordenen ved næste års 2021 generalforsamling,
idet der nu ikke længere er støttebeviser. Vedtaget.
6) Godkendelse af næste års budget; herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det næste
år. Ingen budget opstillet, da der startes fra bunden i år, da det ikke har været et fuldt regnskab. Kontingent kr. 200,-.
Indmeldelsesgebyr kr. 0,- blev foreslået og vedtaget.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På valg: Carsten Lund (modtager ikke genvalg), Søren
Smed foreslået og valgt. Inge Lise Søndergård (modtager genvalg), valgt
8) Valg af bilagskontrollant. Hanne Larsen,(modtager genvalg), valgt
9) Lodtrækning af støttebeviser. Der blev udtrukket følgende: Grethe Hansen, Fredericia, doneret, Jan Nygård
Pedersen, Grindsted, ikke tilstede, Poul Buskbjerg, Videbæk, ikke tilstede, Marianne Åbo Larsen, Fredericia, ikke
tilsted, Lisbeth Jensen, Tørring, ikke tilstede, H.P. Jensen, Tørring, ikke tilstede, Bent Nielsen, Fredericia, doneret,
Rasmus Tholstrup, doneret, Henning Jensen, Tarm, doneret, Klaus Sommer, Bork, ikke tilstede. De ikke
tilstedeværende vil blive kontaktet.
10) Eventuelt. Tak til Carsten Lund for sit arbejde i de år, han har været i bestyrelsen. Regnskabet blev igen rost. Der
var ønsker om flere fester i Fælleshytten. Der blev talt om, hvorfor der ikke er så mange medlemmer fra Grønbjerg og
Ll. Mjøl. Der skulle være flere på vej. Mødet hævet!
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