
   

 

Referat af generalforsamling 

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening 

Dato 20. marts 2022 kl. 10 i Aktivitetshuset i Hvidbjerg 
 

1. Valg af dirigent: Peter Dahl 

2. Formandens beretning: 

Maiken fortæller om årets gang: 30. maj 2021 generalforsamling, herefter bestyrelsesmøder 

på skolen. Kresten Lidegaard guidede på naturvandring i maj. I juni: fik vi ryddet op på 

skolen, Sct. Hans blev aflyst i år, der blev startet op på bueskydning. 7. juli holdt vi 

rejsegilde i Aktivitetshuset. I august holdt vi arbejdsdag i grusgraven og vi fik malet huset 

der nede, vi holdt også byfest i grusgraven med Western tema og linedanse – stor succes 

med mange deltagere. I oktober havde vi arbejdsdag i Aktivitetshuset med mange 

fremmødte. 14. november var der åbent hus på den Gl. skole i Hvidbjerg ved de nye ejere. 

26. november holdt vi Åbningsfest med besøg af borgmesteren. Efter lidt corona nedlukning 

over vinteren startede vi med brætspilsaften og fastelavnsfest i februar 2022. I marts holdt vi 

den første fællesspisning i Aktivitetshuset, vi fik også holdt en arbejdsdag og på mandag 

skal vi igen holde Brætsspilsaften. 

3. Godkendelse af regnskab 

a. Overskuddet i foreningen i 2021 er 36.305,08 når man ser bort fra pengene til 

Aktivitetshuset og Det Grønne Springbræts færdiggørelse. Regnskabet gennemgås - 

godkendes 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. Fra Anders Pedersen: Skole distrikt ønskes ændret fra Aakjær til VSD Balling 

i. Nu er der ifølge Anders ca. 75 % (steget siden sidst der blev forsøgt) af 

børnene i Hvidbjerg sogn der går i VSD Balling og derfor kan der igen åbnes 

for debatten om skole distrikt, for at få en skolebus.  

Overvejende flertal stemmer for, at Anders går videre med dette. 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

a. Aktivitetshuset arbejder stadig på, at få huslejen sat ned ved kommunen 

b. Se bilag for budget 

c. Foreningen foreslår at fastholde 300 kr. i kontingent - godkendes 

6. Valg til bestyrelsen: 

Ann Futtrup er på valg og genopstiller - Bliver valgt 



   

Niels Aage Nielsen, genopstiller ikke 

Jette Rasmussen er på valg og genopstiller – Bliver valgt 

Bjarne Hansen på Kløvermarken – Bliver valgt  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

1. suppleant: Maja Løndal - Valgt 

2. suppleant: Heidi Faaborg - Valgt 

3. suppleant: Kristian Ibsen - Valgt 

8. Valg af Revisor og revisor suppleant 

Revisor: Peter Dahl - Valgt 

Revisor suppleant: Margit Madsen - Valgt 

9. Eventuelt 

a. Flere udlejnings muligheder: begravelser: pris?, Møder: pris?, Hverdagsaften: pris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilag 

Budget 2022        Opdateret 20220221 (ARF) 
 

  Årligt driftsudgifter Aktivitetshus 
 

  Husleje til Skive Kommuner 15.305,00  

Opvarmning af bygning (6000 KWh) 10.000,00  

Elforbrug til drift af bygning (3000Kwh) 6.500,00  

Årligt Service varme- og ventilationsanlæg 1.200,00  

Vandforbrug i bygning (150m3) 5.000,00  

Renovation - affald fra bygning 2.700,00  

Ejendomsskat - fritaget - 

Forsikringer Løsøre 1.905,00  

Drift og pleje af udv. arealer. 5.000,00  

Regnskab og Revisor bistand 3.000,00  

Rengøring / vinduespudsning 10.500,00  

Administration af bygning 3.000,00  

Conventus 5.000,00  

Afsat beløb papir/sæbe/div. drift 3.000,00  

Internet 1.200,00  

Danske forsamlingshuse 400,00  

Hensat beløb til alm. vedligehold 14.800,00  

  Øvrige driftsudgifter 
 

  Ansvarsforsikring 1.560,00  

Annoncering+ folder 1.250,00  

Hjemmeside 500,00  

Tilflytter gaver 3.500,00  

Grusgrav 3.800,00  

Byfest 4.000,00  

Stafet for livet 2.650,00  

Gebyr, renter bank og MobilePay 3.000,00  

Øvrige omkostninger 1.000,00  

  Udgifter i alt 109.770,00 

  Årligt driftsindtægter: 
 

  Skive Kommune forsamlingshustilskud - fast tilskud 18.000,00  

Skive Kommune forsamlingshustilskud - ekstra bevilling 8.788,00  

Skive Kommune forsamlingshustilskud - aktivitetstilskud 10.000,00  

Årligt husstandsmedlemsskab (120 husstande svarende til antal donationer á 300,- kr.) 36.000,00  

Lejeindtægter (15 udlejninger á 2.500,- kr.) 37.500,00  

  Indtægter i alt 110.288,00 

  Overskud 518,00 

 


