
Generalforsamling 27. april 2017.  
 

En samlet bestyrelse + ca. 40 glade mennesker var mødt op. 

 

1) Valg af dirigent og referent. 
John Refsgaard og Finn Moesborg. 

 
2) Valg af 2 stemmetællere. 

Edel Petersen og Ib Clausen. 
 

3) Formandens beretning. (Powerpoint kan rekvireres ved formanden). 
Spørgsmål fra salen: 
- Hvad med salg af borgergården? Svar: Salg af Borgergården er lagt ind som drifts 
reserve på kr. 350.000. 
- Hvor er Grejs Lokalhistorisk Arkiv og ungdomsklubben? Svar: Der er ikke medregnet 
indtægter herfra i driftsbudgetterne. 
- Jelling Sparekasses Fond, skal den ikke x2? Svar: Udover de ca. 500.000 kr. som 
allerede er givet i tilsagn, har vi forhåndstilsagn på yderligere kr. 500.000, når den 
endelige finansiering er på plads. 
- Hvad med lokaler til f.eks. IT kurser? Svar: Det forventes der at være plads til i 
mødelokalerne. Evt. indtægter er ikke medregnet i budgetterne. 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 

4) Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen stiller forslag om 2 ændringer i vedtægterne. Vedtægtsændring enstemmig 
vedtaget. Vedtægterne bliver tilrettet og kan ses på hjemmesiden. 

 
5) Regnskab og budget. (Kan findes på hjemmesiden). 

Samme kontingent som sidste år, kr. 500,- 
Alt godkendt. 

 
6) Præsentation af de af Grejs Menighedsråd og GDIK udpegede medlemmer. 

- For Grejs Menighedsråd: Der stilles med et medlem, som udpeges senere. 
- For GDIK: Der stilles med et medlem, som udpeges senere. 
Begge medlemmer forventes udpeget efter førstkommende menighedsrådsvalg den 18. 
maj. Herefter indkalder formanden til konstituerende bestyrelsesmøde. 

 
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Niels Hellmund, Niels Kirkegård og Thomas Hansen blev alle genvalgt. 
 

8) Valg af 2 suppleanter. 
Jørgen Kandborg og Finn Moesborg blev begge genvalgt. 

 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Poul Germann blev valgt som revisor og Thorkild Bech som suppleant. 
 

10) Eventuelt. 
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- Fra salen uddeles der en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde. 
- Der blev nævnt at Arne Poulstrup stiller op til Kommunalvalget.. Der gives udtryk for 
at opbakning til Arne kunne være en god ting. 
 
Tak for en god aften… 
 

Grejs, den 27.04.2017. 
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