GULDHØJ GENERALFORSAMLING TIRSDAG 15.06.21
Stk. 6. Dagsorden:
1.

Valg af dirigent: Forslag: Søren Schmidt Godkendt

2.

Valg af referent og 2 stemmetællere
Forslag: Referent: Mona, Ok.
Stemmetællere: Vi finder blandt de fremmødte
Bjarne og Claus

3.

Bestyrelsens beretning for forgangne år
Troels (formand) aflægger beretning
Guldhøj også Covid 19 ramt- måtte lukke ned sidst i
marts, og ligeledes også flere store foreninger bla.
Frivillighedscentret, AOF, Hjerneskade,
Danskflygtningehjælp, Ringe fællesantennefore,
Ældresagen, Løbeklub, Røde kors,
L’hombre klubben
Mange forespørgsler fra nye foreninger i Maj og juni.
-Bla. Yogaforening.
- Der forhandles med FMK ang. ”lejeaftale” på C niveau
til arbejdsmarkeds afd.
Årets nyanskaffelser:
Projektor, Gardiner i Aula, Borde i Aula.
Der er stadigt udfordringer med FMK ang.
Forbrugsafgifter, der svares ikke på mail osv.
Der er flere projekter i gang på Guldhøj:
Bygningsændring på C niveau, afventer godkendelse.
Elevator (der er ofte forespørgsel på de samme lokaler
grundet adgangs forhold).
Renovering af Cafe/køkken (midler fra
moderniseringspuljen)
Nye skilte ved Indgang.
Tak for godt samarbejde.

4.

Bestyrelsen fremlægger regnskab for forgangne år
Anna (kasserer) fremlægger regnskabet Omdelt på
generalfors og godkendt

5.

Bestyrelsen fremlægger forslag til budget og kontingent for
indeværende år
Anna (kasserer) fremlægger Godkendt

6.

Indkomne forslag: Ingen OK

7.

Valg til bestyrelse, alle vælges for en toårig periode
a. Formand - vælges i ulige år: Troels er villig til genvalg
Genvalgt
b. Kasserer - vælges i lige år: Ingen valg i år
c. 1-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år:
Mona Almosetoft er på valg: Villig til genvalg
Jørn Johansen er på valg: Villig til genvalg Begge
genvalgt
d. 2-4 bestyrelsesmedlemmer i lige år – ikke aktuelt
e. 2 suppleanter – hvert år Birthe Alstrup og Bjarne
Jensen er villige til genvalg Begge genvalgt
f.

2 revisorer vælges – 1 i ulige, 1 i lige år
Torbjørn Wahl villig til genvalg Genvalgt

g. 1 revisorsuppleant - vælges hvert år
Peter Flindt Genvalgt.
8. Eventuelt
Tak for et godt møde, til alle fremmødte.

