Generalforsamling Hvidbjerg Aktivitetshus
Dato: 06/5-2018 kl. 19:00 på Hvidbjerg Skole.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Sammenlægning af Borgerforening og Foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus.
Evt.

Referat:
Ad punkt 1 – Anders Rask blev valgt til dirigent. Anders Rask konstaterede straks, at generalforsamlingen
var korrekt varslet og indkaldt.
Ad punkt 2 – Anna Hougesen blev valgt til Stemmetællere
Ad. Punkt 3 – Da formanden Karsten Musgaard har meddelt sin afsked på grund af fra flytning, aflagde
næstformanden Hans Kolding beretning omkring årets arbejde med en del projektændringer.
Foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus er gået i samarbejde med Skive Kommune og Hvidbjerg Vuggestue og
Børnehave. Vi har skitseret et noget nedskalleret projekt, hvor vi bygger ved den eks. børnehave, projektet
er blevet godkendt af Skive Kommune. Da største delen af finansiering kommer fra Skive Kommune og der
nu bygges på kommunal grund ved Børnehaven, er det naturligt at opførelsen af bygning, udføres at Skive
Kommune. De kommende opgaver er nu dels dialogen med Kommunen og Børnehaven omkring opførelsen
af bygning, og dels indsamling af bidrag fra lokalbefolkningen og fonde.
Næstformandens beretning blev godkendt.
Ad. Punkt 4 – Der har ikke været indtægter og udgifter i året, derfor går årsregnskabet i 0, hvilket blev
godkendt. Fremlæggelsen af årsregnskabet blev godkendt.
Ad. Punkt 5 – Der blev kort redegjort for hvilke grunde der ligge til grund for en sammenlægning.
Foreningen bag Hvidbjerg Aktivitetshus blev oprettet med det formål at opføre huset, og hermed kunne af
løfte momsen på byggeri. Da nu Kommunen bygger er dette ikke aktuelt længere.
De resterende bestyrelsesmedlemmer fortsætter arbejdet, blot i en arbejdsgruppe under
Borgerforeningen.
Der blev afholdt en afstemning om forslaget om sammenlægning, som blev enstemmigt vedtaget.
Hermed nedlægges Foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus og arbejdet fortsætter som et underudvalg i
Borgerforening.
Ad. Punkt 6 – Ingen

Referent. Hans Kolding

