Generalforsamling d. 22. Februar 2017.
Hele bestyrelsen deltog pånær Claus Hørlyck. Generalforsamlingen blev afholdt i Foreningshuset,
og der var i alt 20 deltagere incl. bestyrelsen.
1. Valg af dirigent. Erling Kaufmann blev valgt, og han oplyste, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning. Henning fortalte om årets arrangementer. Til fastelavn i 2016 var der
ca 200 børn og 200 voksne. Arrangementet forløb godt. Vi holdt foredrag med Mikkel Beha
Erichsen i februar 2016. Det var en kæmpe succes. Der blev solgt 400 billetter. I december
holdt Mads Davidsen foredrag. Der var ca 100 gæster, som hørte et meget spændende
foredrag om Kina. I pinsen hjalp vi menighedsrådet med at afholde en gudstjeneste i
grusgraven. Desuden har der været koncert med "Efter skoletid" og musikskolen i grusgraven i
løbet af sommeren. Koncerten med "Halfdanskerne" blev flyttet til hallen pga dårligt vejr. Der
var 100-150 mennesker i hallen den søndag eftermiddag. 1. søndag i advent stod vi for
juletræstændingen ved kirken. I 2016 var det Birthe Madsen, der holdt talen. Kr.
Himmelfartsdag er der konfirmation i Ølsted, og der hejser vi flag igennem byen. Sankt hans
aften var der ca 600 mennesker i grusgraven ved madpakkehuset. Hanne Kjær Knudsen holdt
båltalen, og der var heldigvis tørvejr, indtil bålet blev tændt. Mærsk fonden har doneret 50.000,og Real Dania fonden har doneret 40.000,- til scenen i grusgraven. Kommunen har derefter
doblet op, så vi har 180.000,- til scenen, og frivillige er gået i gang med at lave den. Henning
sluttede beretningen af med at takke Ildsjælene og frivillige hjælpere til grusgraven. I 2017 har
vi et politikermøde i tankerne i forbindelse med kommunalvalget til november. Til dette møde vil
vi starte med stegt flæsk med persillesovs. Desuden har der også været snak om et
grundlovsmøde. Vi har ikke planlagt nogle foredrag og heller ikke nogle koncerter i grusgraven,
men vores mål er 1-2 koncerter i grusgraven om året. Desuden holder vi fast ved fastelavn,
Sankt hans og juletræstænding.
3. Regnskab, Jan, som er vores kasserer fremlagde regnskabet. Vi har 255 betalende
medlemmer (der er 36 i restance). I 2016 var der et overskud på 7661,05 kroner, og vores
samlede beholdning lyder på 191.793,47 den 31/12-2016.
4. Kontingentet for 2017 fortsætter med at være 25 kroner for pensionister og 50,- for andre.
5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne. Per Perschke gennemgik
forslaget til ændringerne. Der blev rettet i dem undervejs, og til sidst blev de godkendt af alle.
6. Valg: Henrik Hvidtøft, Michael Svensson, Claus Lelund og Per Perschke var på valg. De
ønskede alle genvalg, og der var ingen modkandidater, så de blev genvalgt. Erik Birk Hansen
fortsætter som suppleant til bestyrelsen, Dennis Madsen fortsætter som revisor, Anette
Sørensen fortsætter som revisorsuppleant og Dennis Madsen fortsætter som
fanebærersuppleant.
7. Eventuelt. Der har ingen ting under eventuelt.

