Landsbyhuset, Præstegårdsvej 18A,
Øster Lindet, 6630 Rødding

Øster Lindet 15. juni 2021.

Generalforsamling i Landsbyhuset i Øster Lindet.
Mandag den 14. juni 2020 kl. 19.00 i Landsbyhuset.
Referat:
1. Valg af dirigent. Valgt blev Peter Bojsen.
2. Valg af referent. Valgt blev Mads Witt
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Beretningen for 2020 bliver meget kort.
Vi fik lov til at åbne lidt i efteråret, men allerede i begyndelsen af december
blev det hele lukket endnu bedre ned end tidligere.
Vi har forsøgt at få dækning for vore udlejningstab over regeringens forskellige tilskudskonti, men trods hjælp fra Kommunen og fra indenrigsministeriet
har vi ikke kunnet finde nogen kilde. Vi har så fået bistand af ØIF, der har
bedre indgang til nogle fonde. De skal ikke erlægge et regnskab revideret af
statsautoriseret revisor. Det skulle vi, hvis vi skulle have adgang. Alene revisionen ville koste omkring kr. 25.000.
Vi har haft en del problemer med fyret og rørsystemet. Det var utæt, og til sidst
måtte vi have det trykprøvet. Det viste 2 skader, heldigvis ikke under nogle
gulve, men direkte på vandtanken i teknikrummet og på en rørsnirkel inde i
rengøringsrummet.
Vi har fået en City-Info-stander. Den er gratis for os. Den er 3-delt: Øverste del
er vores – d.v.s. byens. Alle kan få en meddelelse på den. Blot henvend jer til
Henning Jensen.
Vi har her i foråret haft besøg af en ny ingeniør fra Vejen Kommune. Han er
ansat til at holde øje med hallerne i kommunen. Han gennemgik Landsbyhuset.
Vi kunne konstatere, at 2 klimaskærme er i stykker. De bliver skiftet. At træbekædningen mod øst ikke har det godt, så det skal vi have malet. Indvendig havde han kun en kommentar. Det var om de elastiske fuger i bruserummene. De
er ved at være udskiftningsklare.
Ny tilbygning er der intet nyt om. Der er afsat 1.000.000 på dette års budget i
Vejen Kommune, men det er for lidt.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020.
Kassereren Hans Wollesen fremlagde regnskabet, der på baggrund af manglende udlejning i coronatiden endte med et underskud efter afskrivninger på
68.722,29, heraf afskrivninger på 45.000.
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5. Orientering om budget 2021.
H.W. orienterede om budgettet, der er meget løst anlagt. Vi håber på et bedre
resultat, men også i år har vi manglet udlejning i foråret.
6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er for 2 år: Mogens Jensen og Hans Wollesen. Begge blev genvalgt.
Der er op til 3 pladser. Ingen ny.
Brugergrupper vælges for 1 år:
Bruno Hyldal (repræsentant for ØIF)
Susan Bøgesvang (repræsentant for Landsbyforeningen)
Helle Witt (repræsentant for Ungdomsklubben/ Juniorklubben)
Mads Witt (repræsentant for billard klubben)
Flemming Bang (repræsentant for børnehaven Lindehuset).
Brugergruppernes repræsentanter sidder for 1 år af gangen. Brugergrupperne
kan selv vælge at udskifte deres repræsentant.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år.
Revisor: Ellinor Jensen og Jørn Jakobsen. Begge genvalgt
Revisor suppleant: Niels Kragelund. genvalgt
9. Eventuelt. Vi får igen i år besøg af Peder Most Garden fra Svendborg. Når vi
kender deres program, vil det blive lagt på hjemmesiden.
Referat ok. Peter
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