Referat af generalforsamling for Skave og omegns Multihus.
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 18.30.
1. Valg af dirigent.
a. Ole Stride valgt
b. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Valg af referent.
a. Torben Laustsen valgt
3. Valg af stemmetællere.
a. Åse Stride og Kis Meldgaard valgt
4. Formandens beretning.
a. Flemming Nielsen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev
godkendt. Beretningen kan ses på Multihusets hjemmeside og findes
som bilag til dette referat.
b. Kommentarer til formandens beretning:
i. Der var ingen kommentarer til beretningen.
5. Fremlæggelse af regnskab.
a. Lise-Lotte Mikkelsen fremlagde regnskab 2016. Regnskabet blev
godkendt. Regnskabet findes som bilag til dette referat.
b. Kommentarer til kassererens beretning:
i. Uddybning af årets underskud som hovedsageligt er forårsaget af
beslutninger om en række udgifter i relation til byggeriet samt
låneomkostninger.
c. Lise-Lotte gennemgik budget for 2017. Forretningsudvalget budgetterer
med et underskud på ca. 77.000 kr blandt andet pga. en forøgelse af
lønomkostninger til mere personale. I 2018 budgetteres med et lille
overskud.
6. Indkomne forslag.
a. Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg til forretningsudvalget:
På valg er:
Flemming Nielsen

Niels Jakob Mundbjerg
Begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter:
På valg er: Lisbeth Kirk (ønsker ikke genvalg) og Finn Meldgaard (modtager
genvalg)
Valgt blev: Finn Meldgaard (1. suppleant) og Claus Frølund (2. suppleant)
9. Eventuelt.
a. Hjertestarter:
Henry: Hjertestarter (sponsoreres af HGF erhvervsfond) – kan den
rykkes udenfor? Det kræver et specielt varmeskab. Trygfonden har
givet afslag og erhvervsfonden kan af juridiske årsager ikke betale
skabet. Forretningsudvalget ønsker også hjertestarten placeret udenfor.
Forslag om at søge cykelsponsorløbet eller lade foreninger i hallen
betale et beskedent beløb hver for at komme i gang nu. (foreningerne
besluttede efter mødet at donere beløbet til skabet. Tak!)
b. Forretningsmodel – spørgsmål og væsentligste kommentarer og
forslag:
Henny: Kan man lave en forretningsmodel, hvor man selv må komme
med drikkevarer? Svar: Multihusets forretningsmodel er baseret på
indtægterne fra blandt andet drikkevarer. Det nuværende
forretningsudvalg er ikke indstillet på at ændre forretningsmodellen.
c. Else: kan man synliggøre på en bedre måde, hvad man får ud af ”all
inklusive”. Det kunne f.eks. være en fordel for en 30 års
fødselsdagsfest. Kan man stille et eksempel op?
d. Bodil: kan man gøre noget for at tiltrække de unge mennesker?
e. Eigil: Husk sognegården – den sygnede hen og den brugte vi ikke til
sidst. Og nu vil vi gerne have denne mulighed tilbage. Det hænger ikke
helt sammen.
f. Kis: Skrive mere på hjemmesiden og om de muligheder der er for selv at
komme forslag og vælge andre menuer, vin mm.
g. Henry: bruger forretningsudvalget/Maria de sociale medier nok?
h. Lisbeth: Få nogle af de unge til at lægge en masse op på medierne.

i. Frivillighed og kommentarer/svar:
j. Flemming: FU har ikke haft overskud til at sætte de frivillige grupper op
og drive dem. Men der er stort behov for frivillige og
selvdrevne/selvkoordinerende grupper af frivillige.
k. Niels: Selv om man tilbyder, så bliver man ikke kontaktet.
l. Jørgen: det er modellen fra Idom, med én der koordinerer de frivillige,
der skal bruges.
m. FU: Vi har netop brug for at en eller flere vil tage ansvar for danne disse
grupper.
n. Rikke: kan man lave et hold af frivillige til caféen som kan være der i
stedet for eller sammen med de unge?
o. Henry: vil gerne melde sig som frivillig én aften om måneden.
p. Tove: jeg tager imod alle de frivillige, som vi lyde en indsats.
q. Bodil: kan der sættes en automat op til kaffe/sodavand?
r. Flemming: dette er ikke prioriteret af FU på nuværende tidspunkt.
s. Niels: en automat koster 15-20.000 kr/år i drift.
t. Lisbeth: Borbjerg kan man købe varm mad et par gange/uge. Svar fra
FU: Det kan man også i Skave og Omegns Multihus. Det skal vi have
gjort mere reklame for.
u. Rikke: Fliseprojekt bag multihuset – status? Svar fra FU: det skal være
færdig inden 1/7, men vi arbejder på om vindmøllepengene kan søges
til dette projekt. Deadline for dette er uge 16. Der skal være cykelskur,
redskabsrum og sted til affaldscontainere på pladsen.
v. Else: Hvordan ser det ud med udlejning? Svar fra FU: Vi er under pres
med udlejning af haltimer til foreningerne, da de oplever nedadgående
aktivitetsniveau. Det billede ser man desværre mange andre steder. Så
vi skal være kreative med nye aktiviteter. Alle må gerne byde ind.
w. Else: kan man lave et aktivitetsudvalg? Svar fra FU: ja,- og vi vil også
gerne have et sponsorudvalg.
x. Niels: Lad de frivillige i aften sætte sig sammen i et udvalg, der for
stablet diverse underudvalg etableret. (Og det blev efterfølgende gjort.
Tak !)

