Generalforsamling i Rodskov-Eskerod Beboerforening
onsdag d. 19. februar 2020
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Eskil Lange er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt og dermed lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2019
Beretningen blev fremlagt.
Der var en god snak om, hvordan man især på Facebook kan nå ud til flere, f.eks. ved at dele opslag i
forsamlingshusets gruppe ud i andre grupper, f.eks. 8543 Rodskov, Eskerødderne og Kaløvig-husene.
Dorte foreslog fællesspisninger for hhv. børnefamilier og andre.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Leif fremlagde regnskabet.
Der blev spurgt ind til, om man har overvejet, om lejligheden skal beholdes. Leif svarede, at foreningen
tjener 40-50.000 kr./år, så ud fra det synspunkt, giver det mening at beholde den.
Lejen kan kun indeksreguleres.
Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen har gjort sig tanker om nedgangen i udlejning. Udlejningen har
historisk set svinget fra år til år, så bestyrelsen opfatter ikke situationen som problematisk. Der er i øvrigt
en stigning i udlejning en hel weekend, hvilket betyder, at vi ikke kan udleje to gange på en weekend og
derved få større indtægt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af
kontingent
Leif fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent, dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag:
a. Forslag fra Signe Jakobsen: Jeg har i mange år undret mig over gymnastik forening og
forsamlingshus ikke samarbejder mere og måske endda slog sig sammen - med et
hus og gymnastik udvalg. Således kunne det blive billigere at gå til gymnastik og
huset kunne komme mere til glæde og gavn for dem i lokalområdet der dyrker
gym/kajak. Og samtidig kunne husets indtægter komme de lokale til glæde og

kræfterne bruges på det man nu brænder for - om det er idræt eller arrangementer/
huset.
Bestyrelsens kommentar: forslaget kræver en vedtægtsændring og kan således ikke
besluttes men udelukkende drøftes.
Beboerforeningens bestyrelse har tidligere og nu igen drøftet forslaget og er ikke
indstillet på en sammenlægning, fordi man er bange for, at bestyrelsesarbejdet vil
blive væsentligt mere krævende. Men bestyrelsen vil meget gerne have mere
samarbejde med gymnastikforeningen.
Marianne Skou mener, at en sammenlægning vil betyde bortfald af tilskud fra
kommunen, idet beboerforeningen vil blive betragtet som virksomhed med
indtjening.
Leif foreslog, at brugere af gymnastikforeningen kunne sidde i bestyrelsen for at
skabe et bånd mellem de to foreninger.
Lene tolker, at forslaget og snakken omkring det er et udtryk for, at vi trænger til et
tættere samarbejde. Dorte (nyvalgt formand for gymnastikforeningen) siger på
gymnastikforeningens vegne, at de lægger op til et meget tættere samarbejde.
b. Forslag fra Lene Andersen: jeg har et forslag til at der evt. kunne etableres et kor Jeg
har ikke selv nogen evner til at kunne spille eller undervise men har en stor lyst til at
synge med andre. Jeg vil gerne stå for det praktiske i aktiviteten. Håber i får en
konstruktiv aften Mvh Else Lene Andersen Blommehaven 3
Beboerforeningen har noteret forslaget.
6. Beboerforening og forsamlingshus anno 2020
Der var ros til bestyrelsen for mange gode idéer og arrangementer i tidens løb.
Flere bakker op om at åbne huset mere op f.eks. ved at man kan få udleveret en brik til at
komme ind, booking med online-kalender. Kræver en nøgleperson, der koordinerer. Det kan
være en idé at spørge f.eks. Vrinners Forsamlingshus og Forsamlingshusforeningen om deres
erfaringer og idéer, også i forhold til det praktiske omkring rengøring, adgang, booking osv.
Dog har vi også brug for at udleje huset for at have en indtægt.
De arrangementer der kunne ligge centralt under beboerforeningen kunne være
fællesspisninger, brunch o.lign.
Det blev foreslået at fjerne hækkene mellem de to dele af legepladsen og f.eks. etablere
bålhytte på stedet.
Forslag fra salen:
Fællesspisninger for hhv. børnefamilier og andre. Jf. punkt 2
Kor jf. punkt 5b
Søndagsræs for børn
Fredagspizza og øl
Gøre brug af den viden og kompetencer, der er i byen
Fodboldaften
Brætspil
Radiobio (man hører podcasts sammen)

Væren og vin (foredragsrække)
Rundboldturnering, udfordre Ugelbølle
Sang fra Højskolesangbogen
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Leif er flyttet og udtræder af bestyrelsen (kasserer).
Marianne Raunsbæk træder ud (er ikke på valg).
Følgende er valgt til bestyrelsen: Lene Ulsted (23 stemmer), Lill Blæsbjerg (19), Ditte Jørgensen
(18).
Følgende er valgt som suppleant: Signe Jakobsen (12), Frederik Dalbach (16).
8. Valg af én revisor
Jørn Madsen er på valg. Modtog genvalg.
9. Eventuelt
Lene spurgte, om nogen har lyst til at lave udvalgsarbejde.
Bodil og Co. vil gerne fortsætte med at husstandsomdele program og andet.
Lasse (“slagterens hus”), Bodil Martinsen, alle på Ørnbjerggård, Marianne Raunsbæk meldte sig
også under fanerne.
Referent: Marianne Raunsbæk
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Bestyrelsesformand Lene Ulsted

Dirigent Eskil Lange

