
Referat fra generalforsamlingen i Hald Borgerforening  

den 1. marts 2012 

 

Ad 1) Peder Chr. Kirkegaard blev valgt til generalforsamlingens dirigent og Henning Larsen til referent. 

Ad 2) I sin årsberetning orienterede formanden, Børge Rasmussen, indledningsvis om det forgangne års 

begivenheder  i  lokalområdet og nævnte her bl.a. cykelstien (som ventes færdiggjort i år) samt det 

igangværende projekt for etablering af vandrestier.  

Det blev oplyst, at det er slut med ungdomsfesterne, de såkaldte FFU-fester, i Hald Forsamlingshus. I stedet 

vil Ørslevkloster Idrætsforening - på forsøgsbasis  - arrangere Hald-fester for de unge i forsamlingshuset, 

hvor et evt. overskud tilfalder idrætsforeningens ungdomsarbejde. 

Det fremgik også af beretningen, at året har budt på en del reparations- og vedligeholdelsesarbejde i såvel 

forsamlingshuset som i anlægget.  Forsamlingshusets lille sal er blevet malet, der er opsat nye lamper og 

nyt højskab, og hele huset har fået nye gardiner. Bygningen har endvidere fået ny tagrygning og husets 

kloaksystem er blevet omlagt. 

I anlægget er der bl.a. sket forbedringer i køkkenet, toiletvognen har fået ny trappe, og der er opsat et nyt 

legehus. 

Som et af årets gode tiltag nævnte Børge Rasmussen opsætningen af en reklamesøjle ved Spar-købmanden, 

som man håber Haldboerne vil gøre flittigt brug af. 

Formandens beretning sluttede med en gennemgang af de forskellige arrangementer, Borgerforeningen 

har afviklet i det forløbne år: Dilettant, modeshow, Sct. Hans bål, sommerfest, Forsamlingshusenes Dag og 

julearrangement med besøg af julemanden. Alle arrangementerne fik et fint forløb og havde pæn tilslutning 

fra borgerne. – Vellykket var også et nyt tiltag med en formidabel ostesmagning i forsamlingshuset. Her var 

der mulighed for at smage på hele 45 forskellige oste med lidt rødvin til, mens visesanger Chr. Thygesen fra 

Ulbjerg stod for underholdningen. En hyggelig aften, der bestemt havde fortjent nogle flere deltagere. 

Børge Rasmussen oplyste sluttelig, at det fremover er ham og hustruen, Ruth Rasmussen, der står for 

forsamlin gshus-udlejningen. 

Ad 3) Kassereren Aase Odgaard fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 78.939 kr. - mod et 

underskud på 178.602 kr. året før, hvor der  var ekstraordinært store vedligeholdelsesudgifter vedr. 

forsamlingshuset. 

Borgerforeningen havde i  2011 samlede indtægter på 249.209 kr., hvoraf de godt 100.000 kr. stammede 

fra  arrangementerne i forsamlingshuset og anlægget. Udlejning af forsamlingshuset gav foreningen  64.323 

kr., kontingentindtægterne var 33.500 kr. og kommunen ydede tilskud på 39.685 kr. 

Udgifterne beløb sig sidste år til sammenlagt 170.270 kr. Her var de største poster  arrangementerne  i 

forsamlingshus og anlæg på hhv. 25.831 kr. og 30.602 kr., reparation og vedligeholdelse på 27.586 kr., samt  

nyanskaffelser på i alt 18.291 kr. 

Med årets overskud i kassen kunne Hald Borgerforening  gå ud af 2011 med en egenkapital på 814.190 kr. 

Og som Aase Odgaard bemærkede, er der sikkert  mange økonomisk betrængte   

forsamlingshuse/borgerforeninger  rundt omkring, der vil misunde Hald sådan en formue… 



Ad 4) Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2012, der kalkulerer med et rundt nul på 

bundlinien. Det er især store udgifter  til  kloakarbejde, der forhindrer en gentagelse af sidste års 

overskuds-regnskab. Borgerforeningens samlede udgifter/indtægter er i 2012 budgetteret til 232.500 kr. 

Ad 5) Generalforsamlingen vedtog at forhøje det årlige kontingent fra 100 kr. til 150 kr. pr. medlem. 

Ad 6) Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Ad 7) Fire medlemmer af bestyrelsen var på valg, hvoraf de tre, nemlig formanden Børge Rasmussen samt  

Kaj Kudahl og Kristina Boskovic, ikke ønskede genvalg, mens Martin Grove, var villig til genvalg. Og da der 

dennegang glædeligvis var kandidater nok til de ledige poster, måtte der kampvalg til før den nye 

bestyrelse var sammensat. Nyvalgt blev Bodil Falkenberg, Olav Nørgaard og Morten Krog, mens Martin 

Grove blev genvalgt til bestyrelsen. Nye bestyrelsessuppleanter er Maria Skov og Sonja Bavnshøj. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde den 15. marts. 

Ad 8) Peter Frederiksen og Peder Chr. Kirkegaard blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 

Ad 9) ”Eventuelt”. Kaj Kudahl slog til lyd for noget vægudsmykning i forsamlingshuset, evt. i form af 

skiftende kunstudstillinger. – Især  i kaffestuen giver det en helt anden og hyggelig stemning med noget på 

væggene, sagde han. 

--- 

Hald Borgerforeningen har p.t.  godt 330 medlemmer. 

 

 


