
Referat af generalforsamlingen i Hald Borgerforening 
torsdag den 20. marts 2014 i Hald Forsamlingshus 
 
Ad 1) Per Aggerholm blev valgt til dirigent og Henning Larsen til referent. 
 
Ad 2) Formanden, Olav Nørgaard, aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Beretningen, der kan ses i sin helhed her på hjemmesiden, blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad 3) Kassereren, Ryan Johannesen, forelagde det reviderede regnskab, der udviste et 
overskud på 56.973 kr. mod 47.097 kr. i 2012. Året bød på samlede indtægter på 201.186 kr., 
hvor de største poster var indtægter fra arrangementer i anlægget og forsamlingshuset på 
hhv. 70.434 kr. og 42.872 kr., mens kontingentindtægterne var på 44.850 kr.  
Af de samlede udgifter på 144.213 kr. tegnede udgifterne ved arrangementerne i anlægget og 
forsamlingshuset sig for hhv. 27.348 kr. og 31.388 kr., rengøring og renovation kostede 16.959 
kr., el og vand 13.810 kr. og julebelysningen 10.181 kr. – Der blev sidste år kun brugt 6.451 til 
reparation og vedligeholdelse mod 79.392 kr. året før, hvilket er en væsentlig del af  forklaring 
på det øgede overskud. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad 4) Ryan Johannesen forelagde budgetforslaget for 2014 til godkendelse. 
Forslagets indtægter og udgifter balancerer med 257.500 kr., og de enkelte poster følger i vid 
udstrækning regnskabet for sidste år. Dog kalkuleres med udgifter på 99.000 kr. til et nyt 
klatretårn til legepladsen i anlægget, som ventes at koste borgerforeningen en tredjedel, 
33.000 kr. De resterende tredjeparter har man søgt Landsbyfonden og Bustrupfonden om at 
sponsorere, og i skrivende stund er der positivt tilsagn fra Landsbyfonden. 
Budgetforslaget for 2014 opererer med hele 24.000 kr. til regnskabsassistance, og det fik en 
deltager i generalforsamlingen til at spørge, hvorfor der er afsat så mange penge til dette 
formål, når borgerforeningen sidste år kun havde brugt 12.626 kr. til regnskabsassistance - og 
endnu mindre de tidligere år? 
Forklaringen er, at man tidligere havde et bestyrelsesmedlem, der kunne klare den slags, men 
nu må man købe sig til den regnskabsmæsssige assistance, der er nødvendig for at opfylde 
lovens krav. Håbet er, at der snart igen kommer en regnskabskyndig i bestyrelsen… 
Budgetforslaget blev godkendt. 
 
Ad 5) Kontingentet blev fastsat uændret. 
 
Ad 6) Et forslag om at halvere huslejen for såvel kaffestuen som salen i forsamlingshuset 
mandag til torsdag blev vedtaget. 
 
Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Olav Nørgaard blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlemmerne Morten Krog, Bodil Falkenberg og Martin Andersen ønskede ikke 
genvalg, og i stedet nyvalgtes Kim Løvig, Mogens Larsen og Otto Nielsen til 
foreningsbestyrelsen. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Inge Ravn og Per Vroue. 
 
Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Peder Frederiksen blev genvalgt som revisor, og 
Henning Nielsen som revisorsuppleant. 
 
Ad 9) Eventuelt. Ingen af de knap 50 deltagere i årets generalforsamling ønskede ordet under 
dette punkt. 
 


