
Generalforsamling 19. april 2016.  
 

Grejs den 4. maj 2016 Side 1 af 5 
 

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ansvarlig / noter 

John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. 

Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og derfor beslutningsdygtig. 

Der var i alt 32 dejlige mennesker mødt frem til generalforsamlingen. 

- 

2. Valg af referent og stemmetællere 
 

Thorkild Bech og Inge Pedersen vælges til stemmetæller. - 

3. Årsberetning fra formanden 
 

Projektet. 

Sidste år ved denne tid, fortalte vi, at vi havde bedt Dansk Halbyggeri om at justere og 

udvide arealet så vi kunne give plads til de foreninger, som gerne ville have deres eget 

permanente lokale i hallen. Vi var forberedte på, at det ville fordyre projektet, hvilket 

det da også gjorde med omkring 2 mio. kroner. 

Det turde vi ikke binde af med, og vi gik tilbage til stort set de tidligere skitser, hvor vi 

alligevel får plads til foreningerne – ganske vist med lidt mindre plads.  

I oktober sidste år fik vi så de endelige tegninger og tilbud præsenteret af Dansk 

Halbyggeri, som blev godkendt i bestyrelsen. I tilbuddet er bl.a. vandafledning m.v. 

medtaget. AM vil senere forklare dette.  

Bygherrerådgiver har gennemgået tilbuddet, og har sagt god for de valgte løsninger og 

tilkendegivet, at der ikke kan spares mere på det foreliggende grundlag. 

 

Så, detaljerne i projektet er færdigbeskrevet, og nu drejer det sig om at få den sidste del 

af finansieringen på plads, hvorefter byggeriet skal endelig godkendes og der skal 

indhentes byggetilladelse m.v. hos VK. 

Vi står nu med det endelige projekt, som lyder på 17.7 mio. inkl. løsøre og moms.  

Jeg vil bruge lidt tid på at forklare, hvordan vi kommer frem til tallene. 

 

Finansiering og drift. 

Finansiering. (Vis/ forklar anlægsbudget og finansplan PP 11). 

I februar havde vi indledende møde med LR Realkredit og Den Jyske Bank sammen med 

kulturdirektør John Hansen og Fl. Pedersen, VK. Holdningerne var overordnet set 

positive og man mener fortsat, vi har et godt projekt.  

I går havde vi møde med kulturudvalgsformand Dan Arnløv, næstformand Birgitte Vind, 

kulturdirektør John Hansen og jurist Fl. Pedersen, VK for at give dem en status og drøfte 

finansiering.  

Udover søgning hos de store fonde, som hovedsageligt drejer sig om midler til mursten, 

har vi ansøgt mindre lokale puljer om støtte til inventar, redskaber m.m.  

 

Driften. (Vis/ forklar driftsbudget PP 12): 

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan sandsynliggøre indtægterne mest muligt.  

Den største enkeltpost er det årlige driftstilskud fra VK. 

NH 
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I en hensigtserklæring fra menighedsrådet tilkendegiver man, at man ønsker at indgå en  

prioritetsaftale om brug af lokaler.  

Friskolen har tilkendegivet, at man vil bruge hallen ca. 20 timer om ugen i de 40 uger 

skoleåret løber - + arrangementer. 

AM viser de endelige tegninger og hvordan der er disponeret ude og inde. 

 

John og Christian vil om lidt give os en status på diverse indsamlinger og ansøgninger. 

 

Støttegrupperne. 

Vi har et fantastisk team i støttegrupperne. Både aktivitetsgruppen og fundraiserne har 

igen  leveret et kæmpestort og godt stykke arbejde. Det gælder Pia, Niclas og Christian 

for fundraiserne og Tina, Rasmus, John, Inga og Inge fra aktivitetsgruppen. 

Vi skal jo huske på, at alle arbejder frivilligt, og de fleste tit skal tage fri fra jobbet for at 

deltage i møder eller andre aktiviteter, og det er ikke altid let. 

Uden Jer var der ganske enkelt ingen penge at bygge for, og fra bestyrelsen skal der lyde 

en stor tak for Jeres indsats. Jeg håber meget I kan holde dampen oppe til vi er i mål. 

De fortjener en rigtig stor hånd! 

 

Afslutning. 

Jeg sagde sidste år, at vi i bestyrelsen har planerne og viljen til at gennemføre dem. Det 

er jo fint nok, men hvis vi ikke har haft Jeres opbakning hele vejen, hjælper hverken 

planer eller vilje i en bestyrelse! 

Jeg vil derfor sige tusinde tak til alle Jer, som enten har ydet kontante bidrag – store som 

små – eller som har gjort en indsats for Grejs Kulturcenter på anden vis.  

Det er for det første afgørende for finansieringen, men det har også sendt et stærkt 

signal til de institutioner, som skal låne os penge eller støtte. 

Tak skal I have! 

 

Også en stor tak til bestyrelsen og det gode samarbejde. 

En stor tak skal der lyde til Kim, som i dag ikke fortsætter i bestyrelsen. 

 

Efter formanden fremviser Anders de seneste tegninger til projektet. 

Nøgleord som Egen vej og Vandafledning, Grundplan uden indskudt dæk, reduceret cafe 

område, 3 squash egnede rum (pt. kun en bane) og flere muligheder for 

adskillelse/samling af borgergårdsdelen var nogle af nøgleordne. Seneste tegninger kan 

rekvireres ved henvendelse til formanden. 

 

Herefter fortæller John om forskellige afholdte aktiviteter, og der har været stor 

opbakning med fin omsætning/overskud. Der er også stor tilfredshed med privat 

indsamlingen. Vi tror stadig på at vi når i mål med begge indsamlinger. 
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Christian fortæller om virksomheds indsamling. Vi når de 500.000,- som var det 

oprindelige mål. Lad os se om vi når 800.000,- 

Fonde var og er stadig en usikkerhed. Den er ”kun” på 1.000.000,-   

Dette har vi mest skaffet via ”nogle vi kender”. 

Der ligger en del arbejde i dette, og hos de store fonde, er vi blot endnu en lille fisk. 

Så det er vigtigt at ”kende nogle” og have gode forbindelser, også til kommunen. 

 

Der var få kommentarer, som alle blev diskuteret/besvaret. Beretning godkendes. 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag. - 

5. Årsregnskab 2015, budget 2016 og medlemskontingent 2016 
 

 

KV 
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Medlemskontingent for støtteforeningen foreslås sat til kr. 500,- Det blev vedtaget. 

 

Der var få kommentarer, som alle blev diskuteret/besvaret. 

Regnskab/budget godkendes. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Bestyrelsen:  

Udpeget af Grejs lokalråd: Anders Midtiby, valgt for 2 år. 

Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år): Johnny Bihl, uden modkandidater. 

Valg af suppleanter (vælges for 1 år): Jørgen Kandborg, Finn Moesborg. 

Revisor: Else Kristensen blev valgt. Thorkild Beck som suppleant. 

- 

7. Evt. 
 

 Thorkild vil gerne høre om planer vedr. borgergården og den 
tilhørende forening? 
Det forventes af Kulturcenteret driver udlejning, men ellers bør alt 
kunne køre som vaneligt. 

 Darling spørger, hvornår stikker vi spaden i jorden? 
Hovedet på blokken, det har aldrig set bedre ud (læs ” i år”). 

 Darling spørger, hvornår skal penge fra hensigtserklæring forefalde? 
Når vi stikker spaden i jorden. 

Alle 
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Bestyrelse i Grejs Kulturcenter efter afholdt generalforsamling. 
 

Der blev efter generalforsamling afholdt konstituerende møde. 

 

Medlem Valgår Valgperiode Funktion  Underskrift 

NH 2015 2 år Formand  Niels Hellmund Jensen 

TH 2015 2 år Kasserer  Thomas Hansen 

AM 2016 2 år Næstformand  Anders Midtiby 

NK 2015 2 år Bestyrelsesmedlem Niels Kirkegaard 

JB 2016 2 år Bestyrelsesmedlem Johnny Bihl 

JK 2015 1 år Suppleant  Jørgen Kandborg 

FM 2015 1 år Suppleant  Finn Moesborg 

 

 

Grejs, den 19.04.2016. 

 

 
 

Tilføjelse til referat 
 
Efter afholdelse af generalforsamling og efterfølgende konstituerende møde den 19. april 2016, er det i 

bestyrelsen besluttet, at Pia Brejner overtager posten som foreningens kasserer i stedet for den oprindelig 

valgte Thomas Hansen. 

Pia er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Pia har bemyndigelse til at søge adgang til foreningens konti hos Jyske Bank, Jelling. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Niels Hellmund Jensen 

Formand 

 


