Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj
10. april 2018 kl. 19.00-21.00.
Dagsorden og referat:
1) Valg af dirigent og referent
Kirsten Vestergaard vælges som dirigent.
Sine Løkke vælges som referent
2) Formandens beretning om det forgangne år
Bjarne Bendtsen holder første del af formandens beretning (Bilag 1).
Jens Eriksen holder anden del af beretningen (Bilag 2).
Ove Overgaard har en kommentar til beretningen. Han ytrer ønske om, at
egnsarkivet indtænkes i multihuset.
Beretningen godkendes.
2.1) Bjarne giver en orientering vedr. Fonden for Multihus Hjortshøjs
arbejde indtil nu (Bilag 3).
3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
Flemming Vestergaard fremlægger regnskabet (Bilag 4).
Der spørges ind til de 300.000 kr, som via Landsbyliv er overført til Fonden.
Svar: De 300.000 kr. står nu til rådighed for Fonden.
Regnskabet godkendes.
4) Budget til godkendelse.
Budgettet godkendes.
5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år.
Kontingenten er uændret: 100 kr. pr. person.

Vedtages.
Det drøftes, at vi fortsat har en udfordring ift. fornyelse af kontingent, og
hvervelse af nye medlemmer.
6) Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5. Peter Gisselmann
Rasmussen, Mads Fredberg og Jens Hvolbøll Eriksen er på valg. Mads og Jens er
villige til genvalg.
Kim Rise ønsker at stille op, og vælges. Mads Fredberg og Jens Eriksen vælges
også.
Mikkel Ottow stiller op som suppleant. Peter Gisselmann stiller op som 2. suppleant.
Helle Berner stiller op som 3. suppleant. Alle suppleanter vælges.
8) Valg til revisor samt revisorsuppleant.
Kurt Elmstrøm er villig til at være suppleant.
Jørn Kristensen er villig til at være 2. suppleant.
9) Eventuelt
HEI idræt er meget interesserede i springdelen i Multihuset. De sætter gang i
deres egen indsamling til inventar til springhallen.
Fonden opfordrer til, at man sender forhåndtilkendegivelser ift. interesse for
brug af hallen. Alle, der går med tanker om, at starte en foreningen når
Multihuset skal i brug, må derfor meget gerne sende en mail til
bjarne.bendtsen@gmail.com med en kort beskrivelse af foreningen,
målgruppe og forventet antalt timer i hallen eller husets andre lokaler fx
multisalen.
Sparekassen Kronjylland er til stede til generalforsamlingen. Sparekassen
Kronjylland har doneret 50.000 kr. allerede og vil give 50.000 kr. igen, når
huset står klar. Derudover donerer de 500 kr. pr. kunde (CPR-nummer), der
skifter til banken. Dvs. de potentielt støtter med rigtig mange penge, hvis folk
er villige til at skifte bank. Spred endelig budskabet til venner og naboer.

