Generalforsamling, fredag 23.02.2018
REFERAT (inkl. bestyrelsesberetning)
1. Velkomst og indledning
• Birthe Eisum bød velkommen og præsenterede bestyrelsen (afbud fra
Henrik Fønns).
2. Valg af dirigent Ole Ryltoft blev valgt
3. Valg af stemmetællere: Kurt Johannesen og Erik Odder blev valgt
4. Formandens/bestyrelsens beretning:
• Året der gik: tilbageblik på 2017 (v. Birthe)
• Målsætning erklæret ved sidste generalforsamling i 2017, at redningshuset
gerne skulle blive brugt meget mere, dvs. ikke kun til udlejning, som dog er
grundlaget for vores økonomi, men i langt højere grad som borgernes
forsamlingshus.
o AKTIVITETSNIVEAU: har eksperimenteret med dels at ændre/ skrue lidt på
de faste arrangementer og ikke mindst tilføje flere klubaktiviteter (detaljer v.
Karin Lynggård og Linda Vognstrup)
• Arrangementer: aktivitetsudvalget (Karin & Linda)
Der har i det forgangne år været et dejligt stort aktivitetsniveau i Redningshuset.
Aktiviteterne kan deles op i ”dem vi plejer og dem der kommer til. Hvis vi
begynder med de ”faste” kan vi nævne Sct. Hans som vi afholder i fællesskab
med Spejderne og KLF 66/lystfiskerforeningen – der var et flot fremmøde og
vejret var med os – og oven i købet en fredag, så der var mange der blev lidt
længere og hyggede sig, som noget nyt havde vi allieret os med Chrissy og Maj
der lavede maden, det var første gang og vi kunne se, at succesen var så stor, at
køerne ved madvognen var uforholdsmæssig lange , så i år har vi også lavet
aftale med ”11 i 11” så vi håber det hjælper, spejderne har meddelt, at de ikke
har ressourcer til at komme fremover, så det er nu et samarbejde mellem
lystfiskerne og Redningshuset – og det fungerer rigtig godt, og planlægningen er
så småt i gang. Det næste traditionsrige arrangement var Jazzeftermiddag i juli
måned, der møder mange trofaste deltagere op og nyder musik, kaffe, vin og
udveksler minder om gamle dage. Årets fiskeauktion var som altid et
tilløbsstykke den afholdtes 13. august og selve auktionen var flyttet til
Kassehuset med efterfølgende mulighed for mad i Redningshuset – for første

gang mod beskeden betaling – men det påvirkede ikke appetitten, vi glæder os
til samarbejde om hele to auktioner i år, de er allerede planlagt! Senere i august
holdt Gospelkoret koncert, der var ikke så stort fremmøde, så vi kan kun
opfordre til at holde øje og møde frem til en hyggelig eftermiddag. 5. december
holdt vi det årlige julebanko med flotte gevinster, vi havde en del oplevelser hos
sponsorerne, hvor de troede, at de allerede havde givet gevinster, det skyldes
sammenfald med De frie pensionister der også holder julebanko i december. Vi
har derfor besluttet, at der i år ikke afholdes banko i Redningshusregi, vi ser hen
over efteråret om vi eventuelt finder på et alternativ, men det hører I nærmere
om. Som en ny aktivitet dannede Redningshuset i år rammen om et fælles
arrangement i samarbejde med spejderne, Lystfiskerforeningen og De frie
pensionister, hvor juletræsoptoget sluttede i Redningshuset det var et rigtig
godt arrangement med vel ca. 170 deltagere, og det gentages i år. UDOVER disse
faste arrangementer har vi i vinterhalvåret andre ting der sætter lys i
Redningshuset, de månedlige suppeaftener er stadig et tilløbsstykke hver gang
med udsolgte pladser – og i år har suppekogerne tilmeldt sig i så god tid, at vi
allerede nu har besat første gang i efteråret nemlig oktober måned – vi tror det
er kommet for, at blive ! Overskuddet har i år blandt andet finansieret nye
hynder til stolene. Mølbohistorierne har fået tilføjet flere historier og grupperne har
afholdt møder. Redningshuset holdt finale i december måned med den samlede
verdenspresse, vi hørte om hvilke grupper der fortsætter arbejdet m.m. - og udover
det har vi fået tildelt Bornerups legat på kr. 25.000,- øremærket til trykning af foldere
m.m.. Pengene kan udbetales ved ansøgning til kassereren. Een gang om måneden
mødes læseglade – kvinder er det blevet til – 10 – 15 stykker og snakker om
bøger – blandt andet – Maria Nielsen er vores ”bibliotekar” hun sørger for
bøgerne – Spillebulen har Linda og Birthe forsøgt at starte op på opfordring, det
har været lidt sværere at få deltagerne til at møde, så vi må se om det er noget
der fortsætter, derimod mødes hver 14. dag et hold kvinder med strikketøj og
snakketøj, der bliver grinet, strikket og snakket – så det er kommet for at blive !!
OG så REKLAME for vores FORÅRSKONCERT den 16. marts, hvor vores lokale
DUO Engelhardt og Sonasson vil underholde på en garanteret hyggelig aften,
tilmelding til Linda!!
• Året der kommer: planer for 2018 (nyt årsprogram)
o mere af det samme og dog: juletræsfest i stedet for julebanko
og forårskoncert, forhåbentlig en tradition, og en ekstra
fiskeauktion.
o Vi er glade for det vi udretter, og vi har det skægt sammen og
her vil jeg opfordre til at man melder sig, hvis man har lyst til
at deltage i arbejdet, enten som frivillig eller i
bestyrelsesarbejdet. Kort sagt: vi trænger til nye og friske
kræfter!
o HÅB: at flere unge måtte komme til ikke kun at bruge huset,
men også være med i arbejdet hernede.

o FRIVILLIGE: vil gerne lige pointere, at hvis vi ikke havde den
trofaste kreds af faste hjælpere/gode venner, der uden at
kny stiller op til hårdt arbejde, den ene gang efter den anden,
så kunne det slet ikke lade sig gøre med sådan et
ambitionsniveau. Dette gælder også mht at holde huset i god
stand, så det er fit for fight. Der er både den daglige drift,
hvor vi har et pedelteam (Henrik Fønns og Henrik Førby,
Nils Høvring og Lars Christiansen) og så er der vores årlige
arbejdsweekend her først i februar (detaljer ved Førby)
• Vedligeholdelse af bygningen: pedelteamet (Førby)
o rapport om hvad vi har udrettet i 2017 af vigtige løbende
vedligeholdelse, reparationer og forbedringer:
o udskiftning af skotlamperne med nye LED lamper, der kan
dæmpes og ikke blænder – et lampeudvalg arbejder videre
med planer om nyt lys i loftet, evt. kombineret med
lyddæmpning
o nye ovne, som var lidt for high tech, men som vi har fået styr
på ved at deaktivere noget af automatikken
o installation af radiator i indgangspartiet
o arbejdsweekenden i februar, hvor rigtig mange frivillige
stillede op til hyggeligt samvær og masser af arbejde, bl.a.
o hovedrengøring af køkken/toiletter/salen mv
o optælling/supplering af service
o totalrenovering af ”kosteskabet” (det gamle pissoir) – maling
af væggene/indretning af nyt hyldesystem, oprydning
o bagvæggen i salen: lapning af huller og maling
o fremstilling af mobil vogn til de nye stolehynder
o opsat ny holder til vandslangen på væggen mod øst
o Lars og Lisbeth Christiansen har givet gulvet i salen en meget
grundig omgang med vask og rensning af flere omgange
o Anders har renset og slebet udendørs bænkesæt og givet
dem olie

• UDLEJNING: lukket op for lempeligere leje-vilkår, både for private
medlemmer, lokale klubber og erhvervsdrivende - her må vi træde
varsomt af hensyn til vores vedtægter - og det for at skelne mellem
store ”tunge” arrangementer som for eksempel et kæmpebryllup i
weekenden og så en lokal klub der vil blot holde et kort møde til
hverdag.

• Udlejning: ændringer i regler (detaljer v. Nils under punkt 5)
o Præcision af de lempeligere regler (bilag vedhæftes:
lejevilkår_forsøgsordning_2017)
o Vedtægterne: balanceakten mellem §2 og §9!
o Forsøgsordning på 2 år.
o Forbud mod at opstille store festtelte ud mod havet
• ADMINISTRATION og økonomi: bakset rigtig meget med
regnskabsprocedure og kontingentopkrævning for at gøre det hele
noget smartere og billigere (detaljer v. Peer Rasmussen)
• Administration: modernisering (Peer)
o Regnskabsprogrammet Dinero
§ udfordringer med moms
§ udsendelse af lejekontrakter pr mail m faktura
o Kontingentopkrævning: vigtigheden af e-mails for at
minimere udgifter til girokort og postomdeling
5. Fremlæggelse af årsregnskabet (Nils)

Beretning kasserer
Indledende bemærkninger:

I min periode som kasserer er det nu det 4. regnskabssystem der anvendes Overtog papir
og blyantsystem, dernæst velfungerende regnskabssystem i nogle år hvor der kunne
sammenlignes fra år til år.
Momsregistreringen nødvendiggjorde, at vi fik et system som kunne håndtere dette.
Da jeg ikke har begreb om moms måtte vi søge hjælp fra Revision Limfjord og vi valgte
Dinero som er et moderne online regnskabsprogram hvortil revisor har direkte adgang.
Vi , dvs revisor var nødt til at lave en ny kontoplan som tog hensyn til at der skulle
posteres på momskonti såvel ind som udgående moms samt delmoms. Heldigvis har vi i
bestyrelsen Peer Rasmussen som er regnskabsmand og som sørger for bogføringen, så vi
hvis vi ikke havde haft Peer havde været nødt til at købe hos revisorbistand.
For at sikre, at alt var i orden har revisor gennnemgået momsposteringerne.
Kloge folk som havde set på vort regnskab før momsregistreringen havde vurderet, at det
nok ville medføre en lille udgift for foreningen. Det blev ikke tilfældet idet vi i 2017 skal
have kr 6886 tilbage i moms. Dette beløb svarer nogenlunde til udgiften til revisor og til
regnskabssystem.
Konklusion: det er ikke muligt at sammenligne regnskabet for 2017 med
regnskabet for 2016, forrige års regnskab.
Generalforsamlingen må nøjes med mine mundtlige kommentarer og henvises i
øvrigt til det omdelte regnskab.
Vedrørende:
Kontingenter, lille stigning, ny mulighed for at indmelde sig via hjemmesiden,
regnskabsmæssige udfordringer ved dette.

Udlejninger, der er i 2017 oprettet 72 kontrakter, nye medlemmer ved kontraktindgåelse
30. Hertil kommer udlån til De frie Pensionister.
De ændringer der i 2016 skete sammen med momsregistreringen medfører at tallene ikke
er sammenlignelige, der skal fratrækkes udgifter til rengøring og til forbrug for at få
sammenlignelige tal, et skøn er at beløbet skal reduceres med ca kr. 40.000. Der betales nu
også depositum ved indgåelse af kontrakt hvilket også gør at tallet er større end i 2016.
Udlejninger i 2017 var 58 dækkende over 117 dage, til dette kommer udlån til DFP til
banko.

6. Indkomne forslag (ingen modtaget)
7. Bestyrelsens forslag (ingen)
8. Valgprocedure
• På valg: formanden (Birthe modtog genvalg)
• og 2 medlemmer af bestyrelsen
o Henrik Fønns modtog genvalg
o Anne-Mette modtog ikke genvalg
o Henrik Førby: blev valgt som bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleanter
• Peer Rasmussen: ønsker ikke at modtage genvalg som suppleant,
men indtager efter aftale med en enig bestyrelse en position som
fast frivillig, der assisterer kassereren, Nils Høvring, med regnskabet
• Der blev valgt 2 nye suppleanter: Ulla Nielsen Frost og Kristine
Qvistgaard
10.

Valg af revisor og revisorsuppleant
• Margit Lyhne og Gudrun Jeppe: modtog begge genvalg

11.
Eventuelt
Anne-Mette Jensen modtog tak for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen og hun
blev overrakt en gave

