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Generalforsamling i Rindby Forsamlingshus 
 

tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 
 
Dagsorden i henhold til vedtægter 
Deltagere på generalforsamlingen udover siddende bestyrelse: 7 stk.  
 
1. Valg af dirigent.  
Erik Egelund er valgt. 
2. Valg af referent.  
Karina Haldan er valgt.   
3. Formandens beretning.  
Evy Bech forestår formandens beretning. Se bilag 1. 
Formandens beretning er godkendt.   
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab v/Mette Haldan 
Intern revisor godkender/underskriver ikke årsregnskabet.  
Hele bestyrelsen godkender og underskriver årsregnskabet. Generalforsamlingen forslår at intern 
revisor får regnskabet 14 dage før generalforsamlingen - hvis det er muligt for vores eksterne 
revisor Hans Thomsen. 13 stemmer for et godkendt årsregnskab og 2 stemmer imod. 
Årsregnskabet er godkendt af generalforsamlingen – men ikke af intern revisor.   
5. Indkomne forslag 

Fra bestyrelsen:  
Leje af Rindby Forsamlingshus hæves til 3.000 kr. Vedtaget af forsamlingen.   

6. Orientering om bestyrelsens budget v/Evy Bech 

 
7. Fastsættelse af årskontingent  
Kontingentet er fortsat 175 kr. 
8. Valg af  
a) Bestyrelsesmedlemmer: Karina (modtager genvalg)  
       Mariann (modtager genvalg), Rene (modtager genvalg),  
       Bente (modtager ikke genvalg) 
b) Suppleant: Johannes (modtager genvalg), Hanne Christensen stiller op.  
c) 2 Revisorer: Kirsten Starup (modtager ikke genvalg), Alice Hollænder og AK Geertsen stiller op 
d) Revisorsuppleant: Grethe Laumand stiller op  
 
9. Eventuelt 

a)   Kommentar fra medlem; køkkenpersonalet skal serviceres med mad og drikke ved 
arrangementer. 

b)   Kommentar fra medlem; Opdækning til Rindbyfest skal gøres anderledes - langborde.  
Forslag til nyt navn: (Årets) fællesspisning i Rindby Forsamlingshus   

c)   Mere info til de frivillige. Hvad skal der gøres/hvad forventes der? Koordinering af 
frivillige hjælpere – hvad kan vi gøre? Tovholder måske til at ’tage-hånd-om’. 
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d)   Kommentar fra medlem; En ide at starte en Støtteforening til at stå for bl.a. 

Madarrangementer. 
e)   Fanøkalenderen skal bruges til annoncering.  
f)   Medlemsrabat / medlemsfordele ved arrangementer. Særlig pris til medlemmer?  
g)   Banko. Gratis kaffe. Større præmier. Ændring af spillet (1 række og fuld plade fx). Sidste 

spil kunne fx være at spille på 1 fuld plade om en større gevinst. 
h)   Indbetalingskort sendt ud med Fanø Ugeblad. Det blev ikke gjort pga. prisen for at få det 

med. Vi mangler annoncering på Facebook og hjemmesiden af indbetalingsmuligheder  
i)   Mortensaftens And. Anden var ikke gennemstegt. Hvad gør vi? Skal prisen evt. sættes op?  
j)   Storskærmsaften til Toppen af Poppen. Vi undersøger mulighederne 
k)   Begynderaften til Præmiewhist.  
 
 
 
 
Ovenstående punkter kommer med på førstkommende bestyrelsesmøde hvor vi skal 
kontinuerer os.     

         

 
 
 
 


