Generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 26 april 2016.

Referat fra generalforsamling.
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af oldermand
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen af sluttes aftenen med musikalsk underholdning

OLDERMANDEN BØD VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLINGEN

Ad 1. Michael Jørgensen foreslået som ordstyrer og modtog valget
Ordstyren kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i h.h. til vedtægterne og
annonceret i Hjertingposten
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer som er fremmødt Evt. afstemning
kan ske med håndsoprækning

Ad 2. Jette Vange Nielsen foreslået som referent og modtog valget.

Ad 3. Som stemmetæller er foreslået Jørgen Rehfeldt og Niels Boysen, begge modtager valget

Ad. 4 Oldermandens beretning vedlægges til referatet, Beretningen godkendt

Ad. 5 regnskabet gennemgået af John og godkendt af revisorerne Jørgen Rehfeldt og Niels Boysen
Spørgsmål fra salen til budgettet: Om man ved noget om hvornår HIF og Jon og Dittes hus går i gang med deres
byggeplaner.
Jon og Dittes hus søger flere donationer inden de vil gå i gang med deres byggeplaner HIF
har endnu ikke rettet henvendelse til Grandeiauget omkring deres donationen
Der blev stillet spørgsmål fra salen om Grandeiauget, har overvejet at bruge en anden bank end Sydbank,
regnskabet taget i betragtning.

Ad. 6 Grandeiauget har stillet som forslag at regnskabet fremover skal følge kalenderåret, forslaget
vedtaget.

Ad. 7 Poul Erik genvalgt som oldermand

Ad 8. Betty og Halfdan på valg og begge genvælges

Ad. 9 Kenneth Andersen og Niels Carl ? er valgt som suppleanter

Ad. 10. Revisorerne Jørgen Refheldt og Niels Boysen genvælges

Ad.11 Bestyrelsen ville høre om der var Grander som ville være imod at bestyrelsen prøver at undersøge om
vi kan sælge grunden på Kildekrogen, dette var ikke tilfældet

Ordstyrer Michael Jørgensen
Referent Jette Vange Nielsen

