
Referat af generalforsamlingen i Hald Borgerforening  
torsdag den 30. april 2016 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. - En deltager i generalforsamlingen spurgte til 
forsamlingshusets fremtid i relation til planerne om opførelse af nyt borgerhus. Formanden svarede, at der 
p.t. samles penge ind til det nye borgerhus, men at der ikke bliver revet noget hus ned, før man har et 
andet. 

Ad 3) Kassereren, Ryan Johannesen, forelagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 32.184 
kr. mod  58.171 kr.  i 2014. Årets samlede indtægter var på 208.896 kr. med indtægter ved arrangementer i 
anlæg (66.229 kr.), kontingent (46.200 kr.) og indtægter ved arrangementer i forsamlingshuset (41.340 kr.) 
som de største poster. Af de samlede udgifter på 176.712 kr. tegnede udgifterne ved arrangementer i  
anlæg og forsamlingshus sig for de største poster med hhv. 30.463 kr. og 31.163 kr.. Regnskabet blev 
godkendt.

Ad 4) Ryan Johannesen fremlagde budgetforslag 2016 til godkendelse. Forslagets indtægter og udgifter 
balancerer med 183.000 kr., og de enkelte poster følger i det væsentlige regnskabet fra sidste år. Dog 
kalkuleres bl.a. med en udgift på 20.000 kr. til nødvendig udskiftning af el-dele i julebelysningen. 
Budgetforslaget blev godkendt. 

Ad 5) Kontingentet blev fastsat uændret til 300 kr. pr. par/år og 150 kr. for enlige. Det blev oplyst, at 
foreningen fortsat tilbyder  tilflyttere 1 års gratis medlemskab af Borgerforeningen. 

Ad 6) Der var indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:
A) Bestyrelsen foreslog, at de bundne 200.000 kr. frigives til områdefornyelsen, herunder renovering af 
forsamlingshus eller etablering af nyt borgerhus. Forslaget blev vedtaget. 
B) Et forslag om indkøb af hjertestarter til opsætning ved købmanden eller forsamlingshuset blev 
debatteret.  I stedet for køb af en ny hjertestarter blev det besluttet at gøre brug af den hjertestarter, der 
hænger på gavlen hos Diana Lys, og som virksomheden har stillet til offentlig rådighed. Der vil derfor blive 
slået på tromme for udbredelse af kendskabet til hjertestarteren, og på næste fællesspisningsarrangement i
forsamlingshuset til der blive vejledt og instrueret i brugen af hjertestarteren. 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Olav Nørgaard og Mogens Larsen blev genvalgt til 
bestyrelsen, mens Anne Mari Lysdal Markussen og Bonnie Sørensen blev nyvalgt. De to nye 
bestyrelsesmedlemmer erstatter Kim Nielsen og Otto Nielsen, som ikke ønskede genvalg. Som 
bestyrelsessuppleanter valgtes Jens Erik Brammer og Knud Erik Andersen. 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt til revisorposten, mens 
Henning Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.

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



Der var mødt ca. 90 til den forudgående fællesspisning. Af dem blev omkring de 60 og overværede 
generalforsamlingen. 


