
Referat af generalforsamlingen i Hald Borgerforening
torsdag den 19. april 2018 i Hald Borgerhus

Ad 1) Per Aggerholm blev valgt tl dirigent og Henning Larsen tl referent.

Ad 2) Formanden, Olav Nørgaard, aflagde bestrrelsens beretning for det forløbne rr. Beretningen, der aan
ses i sin helhed her pr hjemmesiden, blev godaendt.

Ad 3) Kassereren, Niels Åge Maraussen, forelagde det reviderede regnsaab, der udviste et oversaud pr 
73.445 ar. mod 68.886 ar. i 2016. Årets samlede indtægter var pr 190.194 ar. fordelt med indtægter pr 
26.508 ar.i lejeindtægter, 32.019 ar. i indtægter ved arrangementer i forsamlingshuset, 64.558 ar. i 
indtægter ved arrangementer i anlægget, 21.509 ar. i tlsaud og 45.600 i aontngent. Af de samlede udgifer 
pr 116.749 ar. tegnede arrangementsudgifer i forsamlingshuset og i anlægget pr hhv. 25.095 ar. og 30.956
ar. sig for de største poster. Regnsaabet blev godaendt.

Ad 4) Niels Åge Maraussen fremlagde budgetorslag for 2018, der aalaulerede med et rrsresultat pr 
62.800ar. Han gjorde opmærasom pr den usiaaerhed, der er forbundet med aalaulerne. Budgetorslaget 
blev godaendt.

Ad 5) Kontngentet blev fastsat uændret tl 300 ar. pr. par/rr og 150 ar. for enlige.

Ad 6) Der var iaae indaommet nogen forslag tl generalforsamlingen.

Ad 7) Valg af bestrrelsesmedlemmer og suppleanter. Olav Nørgaard og Niels Åge Maraussen blev genvalgt 
tl bestrrelsen. Niels Jørgen Nielsen og Teatsae Beitsma blev nrvalgt som afløsere for hhv. Mogens Larsen 
og Bonnie Laumann, der iaae havde ønsaet genvalg. Som 1. og 2. suppleant valgtes hhv. Marianne 
Vedelslund og Knud Eria Andersen.

Ad 8) Som revisor valgtes Mogens Larsen og som revisorsuppleant Henning Nielsen.

Ad 9) Eventuelt. Jens Mortensen spurgte, om man aan regne med nogenlunde samme lejepriser i det nre 
borgerhus som i forsamlingshuset? Olav Nørgaard svarede, at man tlstræber nogenlunde samme 
prisniveau og tlføjede, at man alart foretræaaer borgerhuset bliver brugt fremfor at det indtjener en masse
penge.


