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 Vester Skerninge Forsamlingshus 

 1.  Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
 a.  Daniel Nielsen valgt som dirigent 
 b.  Referent Jette Kløve 
 c.  Stemmetæller: Michael (nabo) og Frank Olesen 

 2.  Formanden aflægger beretning 
 Formanden aflagde mundtlig beretning og nævnte bl.a. her i, at det i det forgangne år 
 er gået positivt med udlejningerne. Vi har i nogle måneder haft udlejet/besøg af Ulbølle 
 Forsamlingshus, mens deres eget hus blev renoveret. Herudover skal samarbejdet med 
 LOF også nævnes. 
 Der har i huset været afholdt 2 rigtig gode foredrag med Sprogøe-pigerne og med total 
 udsolgt, succes! . Støt Ukraine arrangementet blev også en succes og huset valgte at 
 lave en donation i kraft af at lægge hus til og overskuddet fra baren. Og årets 
 julemarked som gik fantastisk og afgav et pænt overskud. Vi kan se frem til et 
 julemarked i 2023 med udsolgte stande da næsten alle udstillere gentegnede stand til 
 det. 
 Endvidere er Vester Skerninge Teaterforening atter flyttet ind med en forestilling, der 
 afvikles til foråret. 
 Formanden takker bestyrelsen for et dejligt samarbejde og takker for det store arbejde 
 der er blevet lagt i huset ifbm, renovering af dametoilet, omrokering og lettere 
 renovering af køkkenet. Vi har fået opgraderet inventaret ved at få skiftet ka�ekander 
 ud til mere moderne model, og indkøbt porcelæn så der er udstyr nok til udlejning. 
 Formanden er super glad for sin bestyrelse, takker kasserer for at have helt styr på 
 økonomien, takker Frank, handyman for altid at være der og holde styr på lejerne. Det 
 er dejligt når han viser huset frem og får sat dem godt ind i huset. Dette tror formand 
 har forhindret mange trælse skader og afleveringer fra lejerne. Vi hører samme tid fra 
 naboerne at de har været meget tilfredse med, at der ikke har været støj og ballade fra 
 huset, så det har været et rigtigt godt år. Vi har også i år forsøgt at arbejde på at søge 
 fonde til renovering af huset. Der arbejdes fortsat på dette projekt med samarbejde 
 med lokale fonds søgere. Formand takker Daniel for samarbejdet, da han vælger at 
 trække sig fra bestyrelsen efter 4 år i bestyrelsen. Daniel vil dog gerne fortsat være 
 tilknyttet til huset som frivillig og stadig stå som tovholder på baren.. Og vælger så 
 senere på GF at træde ind som suppleant i bestyrelsen. 
 Formand takker for ordet. 

 3.  Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
 Stina Hilling aflægger et revideret regnskab som er godkendt. 

 4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 Det nuværende kontingent på kr. 100,- fastholdes. 



 5.  Behandling af indkomne forslag 
 a.  Bilag vedlagt 
 b.  Da der ikke er mindst 1/2 af medlemmerne til stede indkaldes der til 

 ekstraordinær generalforsamling d. 27.03.23 kl. 18.00 

 6.  Valg af bestyrelse, revisorer samt bestyrelses- og revisor suppleant 
 a.  1 formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor 

 i.  Jette Kløve genvalgt til formand 
 ii.  Daniel Nielsen udtræder af bestyrelsen som medlem 
 iii.  Frank Olesen genvalgt 
 iv.  Valborg Pedersen valgt som bestyrelsesmedlem. 

 b.  1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant hvert år 
 i.  Daniel Nielsen indtræder som bestyrelsessuppleant 
 ii.  Vakant 

 7.  Eventuelt 
 Forslag fra Gerda Østergaard Nabo - Kan Plakaten udskiftes lidt oftere? 
 og brøndringene males? 
 Michael nabo forespørger på nyt batteri til traktoren? da den er svær at starte. Der 
 bliver foreslået at Frank eller Michael tager kontakt til mekaniker som får kigget på 
 det. 


