Generalforsamling i Støtteforeningen for Elkjær Hal og Multihus 03.maj 2019
Referat:
Fremmødte: 32 deltog i generalforsamlingen
Generalforsamlingen var annonceret i Give Avis den 15.04. 2019
1. Valg af dirigent: Knud Speedtsberg
2. Valg af referent: Sussi Lang
3. Valg af 2 stemmetællere: Afvente om det bliver nødvendig
4. Støtteforeningens beretning:
Formandens beretning:
Støtteforeningen har til formål at støtte vores lokale foreninger økonomisk.
Det seneste år har der været 8 ansøgninger fra forskellige foreninger. Der er udbetalt til 6
ansøgninger, 1 er afvist og 1 var en underskudsgaranti som ikke blev aktuel
Støtteforeningen tjener penge på forskellige måder.
• Infoskærme i kantinen og hallen med reklamer
• Loppemarked
• Give Open Air som barfolk (2018 gav det intet da der ikke var overskud)
Derudover nyder støtteforeningen i den grad godt af at hallen har forsøgt sig med den frivillige
kantinedrift, og også lader til at have succes med dette. Det betyder at støtteforeningen årligt
modtager 150.000,00 kr. for vores alle sammens frivillige bidrag til kantinedriften. Af de penge
er 100.000,00 kr. øremærket til skolen og de sidste 50.000,00 kr. til de forskellige foreninger.
Endnu engang tusind tak til alle som har hjulpet og deltaget. Uden jer kunne det ikke fungere.
5. Forelæggelse af årsregnskab:
Regnskab for Støtteforeningen:
I 2018 var der indtægter i Støtteforeningen på i alt 62.604 kr. Indtægterne kom fra 10 stk.
sponsorer som har en reklame til at køre på Hallens skærme. Ekstraordinært var der et bidrag
fra billardklubben som overgik til GLIF og deres kasse tilfaldt støtteforeningen i henhold til deres
vedtægter. Herudover er der Loppemarked som giver et flot overskud på knap 41.000 kr.
Støtteforeningen har udbetalt støtte for 38.964 kr. til Skolens buskørsel, Spejderne samt
afdelinger i GLIF. Samlet er udgifterne 40.317 kr.
Samlet er årets overskud 22.288 kr. Beholdning ved årsskiftet er 160.122 kr.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget
7. Valg af revisor: På valg: Otto Lund – Genvalgt for 2 år
og suppleant: Valgt blev Knud Speedtsberg for 1 år
8. Eventuelt: Intet
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