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Referat:

Ordinær generalforsamling

Tidspunkt:

Tirsdag den 26. februar 2019

Sted:

Lions lokaler, Tørning Mølle

Deltagere:

39 stemmeberettigede medlemmer

Referent:

Helge Tobiasen

Dagsorden:

I henhold til ”Mølle-posten nr. 1 - Februar 2019”.
*****
Pkt. 1. - Valg af dirigent
Knud Kristensen blev valgt som mødets dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsesvarsel samt indhold af dagsorden var
i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Da der ikke var indvendinger fra mødedeltagerne, kunne dirigenten således erklære generalforsamlingen
for lovlig og dermed beslutningsdygtig.
Pkt 2. – Godkendelse af styrelsens beretning.
Støttekredsens formand Jens Laurids Andersen aflagde beretning:
"Det er dejligt, at der også i det sidste år har været en stigning i medlemstallet.
Der er i dag 584 husstande med. Der har været en tilgang på 132 nye medlemmer
og en afgang på 63 hvilket giver en nettotilgang på 79 medlemmer.
22 af de nye medlemmer kommer fra den nedlagte møntklub i Vojens. Møntklubben havde besluttet at tilgodese Støtteklubben med de penge som var tilbage
ved ophør og styrelsen har derfor besluttet at optage dem som medlemmer.
Der blev fortsat med tilbud i forbindelse med arrangementer i samarbejde med
Tørning Mølle, således at nye medlemmer får fratrukket den medlemsrabat, som
medlemmer kunne opnå den aften i årskontingentet, det er klart medvirkende til
fremgangen men ikke mindst Børge og Anne Grethes ihærdige arbejde med at
hverve medlemmer ved alle Tørning Mølles arrangementer.
Samarbejdet med Tørning Mølle vedr. rabatter til de forskellige arrangementer
fungerer godt. Der har i 2018 været rabat til Gospelkoncert – Almost Irish –
sommerkoncert – Sebastian – The Quiggs – Tørfisk – julekoncert – foredrag med
Kåre Johannesen - foredrag med Per Bovè – Sct. Hans og julemessen.
Herudover er der rabatordninger på leje af Kultur og Aktivitetsladen på op til 10
%. Der er rabat på entre til Møllen, og når der købes 12 flasker Vojens Vin på
Tørning Mølle giver det en ekstra fl. gratis.
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Den 10. juni blev der afholdt Kunstens Dag med alle 33 stande i møllen fyldt op.
Udstillingen blev åbnet af byrådsmedlem Signe Knappe. Der blev forsøgt med
gratis guidning til medlemmer den dag. Udstillingen var godt besøgt.
Sct. Hans den 23. juni blev igen afviklet i samarbejde med Tørning Mølle. Støttekredsen og Tørning Mølle stod i samarbejde for det praktiske og forplejningen.
Ladegård Jagtforening sørgede igen i privat regi for et flot bål som sædvanligt.
Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Børge Koch.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til styrelsen for indsatsen og for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3. – Godkendelse af revideret regnskab.
Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2018, som forud for mødet var
udsendt sammen med dagsordenen.
Årsregnskabet viser samlede indtægter på kr. 106.113,23 og udgifter på kr.
39.543,69. Året har således givet et overskud på kr.66.569,54, hvorefter Støttekredsens beholdning udgør i alt kr. 126.721,82.
Årets relativt høje indtægter og hermed stort overskud skal ses i lyset af den omstændighed, at Støttekredsen i 2018 modtog en donation i forbindelse med nedlæggelse af Vojens Møntklub.
Der blev givet udtryk for, at det var et flot regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4. – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Pkt. 5. – Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
På bestyrelsens vegne indstillede formanden, at kontingentet for 2020 forbliver
uændret på kr. 110,00 pr. husstand.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6. – Valg
a) - valg af 2 styrelsesmedlemmer for 2 år
Hans Ejvind Andersen blev genvalgt
Meta Prien blev nyvalgt (var hidtil suppleant)
b) - valg af 2 suppleanter for 1 år
Børge Hansen blev genvalgt som 1. suppleant
Georg Jensen blev nyvalgt som 2. suppleant (var hidtil revisor)
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c) - valg af 2 revisorer for 1 år
Dennis Hansen blev genvalgt
Jens Thestrup Schmidt blev nyvalgt

d) - valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Erik Nielsen blev genvalgt
Samtlige valg blev foretaget uden modkandidater.
Efter generalforsamlingen er den samlede styrelse sammensat således:
•
•
•
•
•
•
•

Jens Laurids Andersen
Hans Ejvind Andersen
Helge Tobiasen
Anne-Grethe Hansen
Meta Prien
Børge Hansen
Georg Jensen

Styrelsesmedlem – Udpeget af dsi Tørning Mølle
Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem
1. suppleant
2. suppleant

Pkt. 7 – Eventuelt
Der blev intet fremført under dette punkt.

*****
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og
orden. Herefter var Støttekredsen vært ved et par stykke håndmadder med øl og
vand samt efterfølgende kaffe.

*****

Tørning Mølle, den 26. februar 2019

Helge Tobiasen

Knud Kristensen

Referent

Dirigent
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Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede styrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Jens Laurids Andersen
Hans Ejvind Andersen
Børge Hansen
Helge Tobiasen

Konstitueringen er uændret i forhold til foregående år.

*****

Helge Tobiasen
Sekretær

