
Generalforsamling,  Foreningen for Fælleshytten Store Mjøl, 25. august 2018  

1) Valg af dirigent. Henry Schwartz foreslået og valgt. Henry konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 33 fremmødte. 

2) Valg af referent. Hanne Larsen foreslået og valgt.  

3) Formandens beretning. Hans Peter Jensen startede med at uddele Fælleshyttens vedtægter, hvori der 
efter sidste års generalforsamling var et par rettelser.  Paragraf 5, er der tilføjet: Foreningen tegnes, som 

kontofuldmægtige; af de til hver tid siddende Formand og Kasserer. Paragraf 7. Her er der i indkaldelsen 
ændret i punkt 5: Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og fremgå af dagsordenen. Punkt 8 er ændret til: Valg af 

Bilagskontrollant. Paragraf 9 ændres til: Foreningens regnskabsår er 01. januar til 31. december. 

Foreningens regnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte bilagskontrollant.  
Ved sidste års generalforsamling havde der været tale om at udskifte militærteltet til et lyst letvægts 
partytelt. Efter at man ved aftensfesten sidste år oplevede skybrud/torden, hvor det lånte letvægtstelt ikke 
bestod sin prøve, er der besluttet at blive ved det gamle.  
Årets arrangementer: 27/12-17 blev der afholdt julefrokost, som er sammenskudsgilde. Rævejagt 18/2-18. 
Her deltog 70 jægerer som efterfølgende blev beværtet med gule ærter med tilbehør, det gav ca. kr. 1.300,- i 
overskud. Påskedag-arrangement: Der var arrangeret morgenbord, hvor der som et af årets højdepunkter var 
gemt æggereder til børnene. Det gav kr. 203,- i overskud. Hyttefesten 13/7-18. I forbindelse med denne var 
der arrangeret konkurrence på plæneklipperer. Der var skaffet 4 plæneklipperer, hvor efter der efter hver, var 
spændt en trailer med stol. Der var fremskaffet flotte præmier til vinderne. Der var mange deltagere. Der er 
dog lidt for kort tid til arrangementet, og der blev solgt for lidt af det indkøbte morgenbrød/kaffe. Det bliver 
der ændret på til næste år. Der arbejdes som noget nyt på, at der ved årets julefrokost, skal afholdes et 
kinesisk lotteri. Der er 2 som ikke har henvendt sig vedr. tilbagebetaling af deres udtrukne støttebeviser, 
man var enige om, at hvis det ikke var sket efter 2 år, vil beløbet tilfalde Fælleshytten.  Referatet godkendt. 

4) Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse af dette. Peder Christensen fremlagde dette. Da 
regnskabsåret er ændret som aftalt på sidste års generalforsamling, var der i år kun fremlagt ½ års regnskab 
som PC gennemgik. Regnskabet blev godkendt.  

5) Indkomne forslag. Ingen 

6) Bestyrelsen foreslår, der udloddes 10 støttebeviser. Vedtaget. 

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

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På valg: Carsten Lund (modtager genvalg) 
genvalgt. Hans Peter Jensen (modtager ikke genvalg) Inge Lise Søndergaard foreslået og valgt. 

 9) Valg af bilagskontrollant. Hanne Larsen, genvalg  

10) Lodtrækning af støttebeviser. Der blev udtrukket følgende: Kurt E. Jensen, Lars Røn, Betty Grundahl, 
Klaus Muhrmann, Peder Mathisen, Kim Kidmose Jensen, Niels Jørgen Christensen, Erik Fuglsang, Frits 
Johansen, Chr. Nerup Rørvang, herefter er der 20 beviser tilbage. 

11) Eventuelt. Hans Peter Jensen, som ikke ønskede genvalg, takkede for 4 år, som har været spændende. 

Mødet hævet! 

Referent: Hanne Larsen 

 


