
Referat af  foreningen Kundby forsamlingshus  

Generalforsamling afholdt Onsdag den 25 Februar 2015 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog John Fredslund som dirigent,  og John blev valgt med alle 
stemmer.  John takkede for valget, og startede generalforsamlingen med at 
konstatere at den var varslet i aviserne i henhold til vedtægterne. Derefter gav han 
ordet til formanden.	  
 

2. Beretning fra formanden. 
Jeg vil starte mødet med at byde velkommen til alle.  
Året 2014 startede med at lave ansøgninger til Kommunen, for vi trænger meget til 
nye borde og stole så vi søgte midlerne ved kommunen, men fik igen afslag, vi 
søgte også i 2013. 

Vi har også søgt om midler til hjælp til renovering af vores køkken, her lavede vi 
faktisk en video som vi sendte til kommunen, vi kunne ikke selv deltage pga. Bazar. 
Vi har også forsøgt at lave en projekt hvor vi prøver at ”sælge” huset, således vi 
måske kunne få lidt tilskud til nyt køkken, vi håber at vi her i 2015 kan få det projekt 
kørt igennem. Det skal siges at det ikke er nemt at lave et sådan projekt vi har fået 
en enkelt ommer eller 2. Vi mangler nu bare at høre lidt mere fra 
vores ”projektleder”. Måske er vi ikke gode nok her i bestyrelsen til at håndtere 
sådanne ansøgninger og projekter, så hvis der er nogen her der 1000 meter mester 
i sådanne ansøgninger og projekter Ja så tager vi meget gerne imod hjælp. 

I bund og grund tror jeg at Kundby forsamlingshus har behov for  mere 
opbakning/hjælp fra byens borgere. 

Vi har desværre kun 60 medlemmer, og af dem er det jo ikke mange der er mødt 
op i aften. Vi ved godt at Kundby i øjeblikket kæmper med skoleprojekt, og det er 
rigtig flot som alle knokler og samarbejder med dette projekt. 

Måske er vi ikke gode nok til at sælge os selv, måske skal der nye kræfter ind, 
måske er vi for billige, i forbindelse med vores udlejninger, vi får jo ikke noget 
tilskud selvom vi er en forening, vi har dog stadig faste udgifter dette selvom huset 
er udlejet eller ej.  

Vi har jo haft en del problemer del med strømmen  og en del med vand i køkkenet, 
dette er også grunden til at vi prøver at få det renoveret.  

Det er jo et ældre hus, i 2016 runder det 125 år.  

Ved sidste Generalforsamling blev det foreslået at vi fik internet ind i huset, her har 
vi nok været lidt sløve, for det er ikke kommet ind endnu men vi har diskuteret det 
på de sidste par møder så nu skulle det snart komme i hus. Det gælder bare om at 
finde det rette tilbud. 



Nu skal det jo så heller lyde surt og trist alt sammen, vi har haft nogle rigtige gode 
arrangementer i 2014 – vi har i samarbejde med brugsen afholdt fastelavn, vi har 
afholdt Bazar med stor succes og Kundby dagen var også en sand fornøjelse 

Vi har i 2014 haft: 

37 weekendudlejninger  

Fastelavnsfest 

Kundby dagen 

Bazar 

Kundby friskole x 2 

Fællesspisning 

Generalforsamling x 3 

Planer for huset i 2015 

Vi har tænkt os at forsøge med Banko , vi ved vi kan låne materialer af Hjembæk 
forsamlingshus. Vi vil i år i samarbejde med brugsen lave kræmmer marked både 
ude og inde og her påtænker vi alle kan deltage, selvfølgelig vores Bazar så skal vi 
have besøg af en clairvoyant og vi vil lave en sundhedsdag og KUNDBY dagen. 

Vi vil prøve at gøre en kæmpe indsat for at få flere medlemmer, se om ikke vi kan få 
sponsorater således til kan få nye borde og stole nyt køkken, det skal siges at vi har 
bestilt en tømre til at lave taget over køkkenet, det vil blive lavet når vejret passer, 
selvfølgelig vil bestyrelsen deltage i renoveringen, og hvis der er nogen her der har 
lyst til at deltage når dagen kommer, tager vi gerne imod al den hjælp vi kan få. 

2015: 

Det er foreløbig udlejet: 

Fastelavn 

20 weekender 

           3 enkelt dage 

          3 generalforsamlinger 

          4 Møder 

          Kundbydagen  

          Fællesspisning. 

          Forsamlingshuset har bookninger helt frem til 2021. 

 

Jeg skal slutte denne beretning med at sige tak til bestyrelsen for deres indsats i        
2014.  

 
 



 
 

3. Beretning fra Kasseren. 
Kasseren gennemgik regnskabet, vi har i 2014 fået vendt vores underskud fra 2013 
på kr. 20643 til i år at have et overskud på kr. 6316. Der var ingen spørgsmål til 
regnskabet. 

 
4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

5. Orientering om bestyrelsens budget 
Kasseren informere og fremlagde budget.  
 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen fastholder de kr. 100, det kan være svært nok i forvejen at få 
medlemmer. Og det kører med Nets med forskellige indbetalingsdatoer. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 
På valg er : Sanne, Joan og Trine, alle 3 genopstiller og alle 3 blev valgt. 
Begge Suppleanter Hanne Jakobsen og Jimmy Slesvig genopstiller og blev valgt. 
 

 
8. Valg af revisorer for 2 år samt 1 revisor suppleant for 1 år. 

Begge vores revisorer er først på valg i 2016,  suppleant Jørgen Jensen 
genopstillede og blev valgt.  
Dette er et punkt vi ønsker at ændre i vedtægterne, nemlig således at revisorerne 
skifter ligesom bestyrelsesmedlemmerne.  
Denne ændring af vedtægterne vil komme med ved næste års generalforsamling 
under generalforsamlings punkt 4. 

 
9. Eventuelt. 

Svend Erik vil snarest indkalde Sanne og Trine til et møde angående 
køkkenprojektet, således vi kan komme videre i det projekt. 
 
 

Mødet sluttet med at John Fredslund takkede for god ro og orden. 

 

 

_____________________                                       ________________________ 

       John Fredslund    Joan Reenberg 

            Dirigent	   	   	   	         Referent 


