Ringkøbing den 31. marts 2022

Referat
1. Valg af dirigent – Per Høgh
2. Valg af referent – Pernille Priess Pedersen
3. Formandens beretning ved Niels Kjær Hansen – Se vedhæftet beretning
– Kommentar til beretning fra Ole Buch madsen- Grænseforeningen, ros til huset og personalet –
vedr. prislisten er bekymringen, da de flest i deres forening er pensionister og dette giver
begrænsninger for, hvad man kan give til arrangementerne. Grænseforeningen mener, at de max. kan
tage 80 kr. pr. deltager.
Prispolitikken vil de gerne at have, der blive set på om, der kan være en pris for lokalet uanset antal.
IT- gruppen gør reklame for sig sammen med Ældresagen.
Udviklingsforum – Hans Chr. Vestergaard – Samspil mellem de andre foreninger rundt i kommunen
– kunne evt. være med emnet Mit-Id. Det må være udgifts neutral, men første prioritet er at få huset
op at kører igen og få brugerne ind i huset. Det kan også være koordinering indsats, da der er mange
foreninger/ grupper, der arbejder med de samme emner og måske kunne have et samarbejde.
Beretningen er godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2021- overskud på 13.000kr. – der er kommet 46.000 i
kompensation på fast udgifter. Der var forventet en underskud på 137.000. Men omsætning øgning
og kompensationen er årsagen til et overskud på små 13.000,- kr. Kommentar fra Per Høgh synes det
er mega flot til det beskeden overskud.
Regnskabet er godkendt.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. – 32.000 kr. et positivt resultat. Der er nogle
forudsætninger: Ingen nedlukning, hold og foreninger forbliver uændret og at der kommer
kompensation for fast udgifter for nedlukning i 1. kvartal.
I budget er der taget højde på forhøjet energi priser.
Budgettet er godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
7. Forslag om ændringer til vedtægter – ingen indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
I henhold til vedtægterne er flg. på valg:
• Susanne Hermansen – ønsker ikke genvalg
a. Forslag Bente Christensen, tidl. Arbejde i Landbobanken – Valgt
• Benny Rasmussen –genvalg
• Inge Marie Vestergaard –genvalgt
Tak for samarbejdet til Pia Vestergaard og Susanne Hermansen
9. Valg af 2 suppleanter
• Leo Simonsen –genvalgt
• Kirsten Vedberg Nielsen –genvalgt
10. Valg af revisor
• Jens Christian Bruun – genvalgt
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11. Kommunalt er der fra Kultur og Fritidsudvalg – Susanne Høj
12. Valg af brugerråd
Store foreninger:
- Conny Moe – Bridge - genvalgt
- Peder Aagaard – Ringkøbing pensionistforening - genvalgt
Små foreninger:
- Inger Askjær – Sypigerne - genvalgt
- Per Bisgaard – Frimærkeklubben - genvalgt
13. Eventuelt
Medlemsbladet er savnet
Biblioteket mangler opslagene.
Biblioteket – et månedsblad der er til rådighed dernede.
Konstituering:
Formand:
Niels Kjær Hansen
Næstformand:
Lene Norup Møller
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