Skamstrup Mølles Generalforsamling
dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:
FSO har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling samme dag. Begge generalforsamlinger afholdes
og ifølge aftale starter begge formænd med information om at generalforsamlingerne afholdes efter de
indkaldte datoer.

1. Valg af dirigent – Hans Husballe
Generalforsamling er lovlig og varslet rettidigt
2. Valg af stemmeoptællere og protokolfører – valg af stemmetællere afventer.
Kari Ingerslev vælges som referent.
3. Bestyrelsens beretning – Formanden fremlagde beretning – Formanden aflagde
beretning. Beretning godkendt.
4. Regnskab og evt. budget – Mest iøjnefaldende er resultatet ved sammenligning med
2014 og 2015.
Indtægter:
• Medlemstilgang på 4 stk
• Pt 71 medlemmer
• Entreindtægter fordoblet
• Andespil / godt resultat
• Julemarked / intet salg af juletræer i 2015 – afspejles i resultatet
Udgifter:
• Turistfoldere
• Der er betalt 2 gange mølle øl i 2016 gr faktura fra 2014 først kom i 2015.
• Status / diagram over arrangementer delt ud – overskud fra julemarked er støt
Faldende, og overskuddet til andespillet er opadgående.
• Regnskabet godkendt
5. Indkomne forslag – Ingen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent – Bibeholder 100 kr pr år.
7. Valg af bestyrelsen (på valg Gitte,Bjarne, Hanne, Supl. Ruth + 1 år)
Ordinære bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Gitte Husballe, Hanne Bach og Bjarne Bach.
Ruth Sørensen genvalgt som suppleant for en 2-årig periode.
Flemming Bruhn Rasmussen er villig til at gå ind som suppleant for en et-årig periode.
8. Bilagskontrollant og bilagskontrollant
suppleant. (på valg Lisbeth) – Lisbeth Petersen genvalgt.
Vivi Clausen valgt som bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt - EUC/ status: mangler pris på udgift til maling af vinger. Der skal bl a betales
for lifte. Vingerne skal males i år og der stilles forslag om selv at udføre opgaven.
Uheldigt at 2 generalforsamlinger - FSO og møllen - afholdes samme dag, men samtidig
kan det også være startskuddet til et tættere samarbejde. Formændene fra begge
foreninger mødes og forslag om at begge bestyrelser mødes efterfølgende.

Vingesus: Kan man ”nøjes” med en elektronisk udgave eller skal det være en papirudgave ? Den
generelle holdning er at papirudgaven bibeholdes. Kan bladet trykkes et andet sted ? Her tænkes på
prisen.
Information om kontingentopkrævning skal eventuelt sendes ud pr mail. Her kan vi miste mange
medlemmer, da der kan være en del der ikke har adgang til en computer/internet.
Forslag om udarbejdelse af faktura med SE-nr. Fakturaer sendes pr mail.
Promovering: Flag hejses ved festlige lejligheder, her tænkes f eks på barnedåb og konfirmation. Hvem
skal have ansvaret? Emnet tages med til fællesmøde med FSO. Evt kontakte menighedsrådet med forslag
om at de kan bruge vores flagstang.

Generalforsamlingen afsluttet ca. kl 20.45.

