
Referat af generalforsamlingen i Hald Borgerforening  

torsdag den 26. marts 2015 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 58.171 

kr. mod 56.973 kr. i 2013. Årets samlede indtægter var på 196.916 kr. med indtægter ved arrangementer i 

anlæg (62.349 kr.), kontingent (42.300 kr.) og indtægter ved arrangementer i forsamlingshuset (26.369 kr.) 

som de største poster. Af de samlede udgifter på 138.745 kr. tegnede udgifterne ved arrangementer i 

anlæg og forsamlingshus sig for de største poster med hhv. 28.696 kr. og 19.963 kr. Udgifter til 

regnskabsassistance løb sidste år op i 18.320 kr., og det relativt store beløb blev påpeget af en deltager i 

generalforsamlingen. Kassereren forklarede, at det havde været nødvendigt at købe den fornødne 

assistance, da ingen i bestyrelsen er specielt regnskabskyndige, men han oplyste, at foreningen nu har fået 

et computerprogram, som fremover vil kunne klare noget af arbejdet og dermed billiggøre det. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4) Ryan Johannesen fremlagde budgetforslag 2015 til godkendelse. Forslagets indtægter og udgifter 

balancerer med 175.000 kr., og de enkelte poster følger i hovedtræk regnskabet fra sidste år. Dog er der i år 

ekstraordinært kalkuleret med en udgift på 33.000 kr. til nyt klatretårn til legepladsen i anlægget. 

Budgetforslaget blev godkendt. 

Ad 5) Kontingentet blev fastsat uændret til 300 kr. pr. par/år og 150 kr. for enlige. Det blev oplyst, at 

bestyrelsen har besluttet at tilbyde tilflyttere 1 års gratis medlemskab af Borgerforeningen. 

Ad 6) Der var ingen indkomne forslag. 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Sonja Bavnshøj og Ryan Johannesen blev genvalgt til 

bestyrelsen, mens Rune Walløe blev nyvalgt. Rune Walløe erstatter Mette Øster, som ikke ønskede 

genvalg. Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes Jens Erik Brammer og Inge Ravn. 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Niels Jørgen Nielsen blev nyvalgt til revisorposten i stedet for 

Peter Frederiksen, der ikke ønskede genvalg. Som revisorsuppleant valgtes Henning Nielsen. 

Ad 9) Eventuelt. Ingen ønskede ordet under dette punkt. 

 

 

 

 


