
 

Referat af generalforsamling for Skave og omegns Multihus. 

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 18.30.  

1. Valg af dirigent. 

a. Ole Stride blev valgt. 

b. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2. Valg af referent. 

a. Torben Laustsen blev valgt. 

3. Valg af stemmetællere. 

a.  Bibi Mundbjerg og Kis Meldgaard blev valgt 

4. Formandens beretning.  

a. Flemming Nielsen fremlagde formandens beretning.  

Beretningen blev godkendt. Beretningen kan ses på Multihusets 

hjemmeside. 

b. Bemærkninger til formandens beretning: Der var ingen bemærkninger. 

5. Fremlæggelse af regnskab. 

a. Lise-Lotte Mikkelsen fremlagde regnskab 2018.  Regnskabet blev 

godkendt.  

b. Kommentarer/spørgsmål til kassererens beretning: 

i. Spørgsmål: Gebyrer til Mobile pay? Er blevet lavere. 

ii. Spørgsmål: Antal timer i hallen og multisalen? – vi var over 

maksimum/budget på 1800 timer i hallen og 600 timer i 

multisalen. 

iii. Bemærkning: Udgiften til fliser svarer i store træk til 

underskuddet på driften – så driftsresultatet er vel ikke så ringe 

endda. 

iv. Spørgsmål: Reklameindtægterne ser ud til at være faldet. Årsag: i 

2017 blev der indregnet en række skilte til sponsorerne. Antal 

reklamer er stort set det samme. 

6. Indkomne forslag. 

a. Der er ingen indkomne forslag. 



 
7. Valg til forretningsudvalget:   

På valg:  

Flemming Nielsen 

Niels Jakob Mundbjerg 

Begge blev genvalgt. 

8. Valg af suppleanter:   

Der er valg af suppleanter i ulige år.  

Finn Meldgaard (1. suppleant) og Claus Frølund (2. suppleant) blev genvalgt. 

9. Eventuelt. 

a. Hvordan ser ordrebogen ud?  For første halvdel ser det fornuftigt ud i 

forhold til 2018. I anden halvdel vil vi gerne have flere arrangementer 

ind. Vi har troen på, at de kommer.  

b. Grønt projekt for hallen er planlagt til i gangsætning forår 2019. Det 

bliver oprydning, cykelsti, fliseareal foran fitness, lav hæk til 

afgrænsning af området og afretning/niveauregulering af arealet. Kan 

budgettet rumme det, så ses der på adskillelse af bløde og hårde 

trafikanter. 

i. Forslag: Undersøge om der kan søges midler til handicap P og 

adskillelse bløde/hårde trafikanter. 

c. Asfaltbelægning er meget hullet, kommer der ny belægning? 

Forretningsudvalget mener, at det skal forsøges at få skolen med 

indover og at det skal ses i forhold til busser. Vi forventer ikke at kunne 

komme igennem. 

d. Reklame-trailer: der er planer om at leje en fælles reklame-trailer med 

stor skærm (7000 kr/måned + forbrug). Reklamer fra erhvervsdrivende 

og for arrangementer i huset. 

e. Dagens ret – tages op til overvejelse for efteråret.  Skal det være færre 

gange? Forslag om at komme i indgreb med brugerne og høre, hvad der 

skal til for at de køber. Kan vi fremme det sociale aspekt? 

Familiepakker? Mere børnevenlige menuer? Kan vi få hjælp fra 

foreningerne til at opfordre til at spise i caféen i forbindelse med 

træning og kampe. Forslag om at nedsætte et udvalg til at foretage 



 
undersøgelserne. 

Hvad skal prisen være for dagens ret? 

Hvor mange portioner skal sælges for at det løber rundt? Mindst 25 

portioner. 

Fællesspisning én gang om måneden? Kan tages med i 

brugerundersøgelsen. 

 

 


