
Referat af generalforsamlingen i Hald Borgerforening  

torsdag den 14. marts 2013 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. 

Ad 3) Kassereren, Aase Odgaard, fremlagde det reviderede regnskab for det forløbne år, og det  

udviste et overskud på 47.097 kr. De samlede indtægter var på 253.455 kr., godt hjulpet på vej af en 

vellykket sommerfest, der bidrog med hele 77.782 kr. Derimod var der faldende indtægter fra 

udlejning af forsamlingshuset, ligesom kontingentforhøjelsen, der blev vedtaget sidste år, ikke har 

givet den ekstraindtægt, der var budgetteret med. Der vil derfor fra bestyrelsens side blive focuseret 

på en mere effektiv kontingentopkrævning, så alle, også de ”udenfor” nettet, forsøges kontaktet. – 

Regnskabets udgiftsside domineredes af reparation og vedligeholdelse, hvor alene kloakeringsudgifter 

tegnede sig for knap 52.000 kr. Der blev også investeret 7.400 kr. i julebelysningen og 8.800 kr. på 

foreningens nye hjemmeside. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4) Aase Odgaard fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2013, som ligeledes blev godkendt. Med 

uændret aktivitetsniveau og en bekostelig isolering af forsamlingshusets kaffestuefløj, budgetteres der 

med et underskud næste år på 26.200 kr. Men det fandt generalforsamlingen OK – under hensyntagen 

til, at der de to foregående år er sat mere end 126.000 kr. ind på Borgerforeningens bankkonto. Og 

foreningens formål er jo ikke er at puge penge sammen… 

Ad 5) Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. årligt for enkeltpersoner og 300 kr. for en husstand. 

Ad 6) Bestyrelsen stillede forslag om, at 200.000 kr. af Borgerforeningens bankindeståender reserveres 

til hovedistandsættelse af forsamlingshuset. Bliver pengene ikke anvendt til hovedistandsættelse, kan 

generalforsamlingen træffe beslutning om anden anvendelse. Baggrunden for forslaget er, at 

foreningen forventer at fortsætte dialogen med Lokale- og Anlægsfonden om sikring af huset som 

fremtidens forsamlingshus. Med ”øremærkningen” vil man tilsikre, at Borgerforeningen står godt 

rustet med egenfinansiering til istandsættelsen. Forslaget blev vedtaget. 

Ad 7) Valg af bestyrelse og suppleanter. Kirsten Andersen, Annie Dyrby Ahasverusen og Aase Odgaard 

ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og i stedet nyvalgtes Sonja Bavnshøj, Mette Øster og Ryan 

Johannesen. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Kim Løvig Nielsen og Jens Erik Brammer. 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant.  Peder Frederiksen genvalgtes til revisor, og Peder Christian 

Kirkegaard genvalges til revisorsuppleant. 

Ad 9) Eventuelt. Ingen af de knap 40 deltagere i generalforsamlingen havde nogen bemærkninger 

under dette punkt. 


