
Referat fra Generalforsamlingen i Hvirring 

Forsamlingshus d. 22. februar 2022 

1. Valg af dirigent 

a. Jørn Skov 

2. Valg af 2 stemmetællere 

a. Mia og Karina 

3. Formandens beretning og godkendelse heraf. 

a. Se bilag 1 

4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf. 

a. 2020, fremlagt og godkendt. (Bilag 2) 

b. 2021, fremlagt og godkendt. (Bilag 3) 

i. Der bør måske overvejes at skifte det lidt ældre gasfyr, for at kunne 

nedsætte gasregningen. 

ii. Det er flot at regnskabsføreren ikke har taget  

5. Valg af bestyrelse. Det bliver valg til bestyrelsen blandt nedenstående 9 

opstillede. 

a. De 2 andre der er i bestyrelsen Chenette og Karsten de er valgt for 2 år 

siden. 

b. Jens Kyed Knudsen ønsker ikke genvalg 

c. Jacob Truelsen ønsker genvalg -  

d. Christian Bruun Bundesen  -  

e. Tina Kryger Møller Jensen  - Ja 

f. Karina Hansen    - Ja 

g. Torben Simonsen   - Valgt til suppleant 

h. Daniel Christensen   - Ja 

i. Mariann Rundstrøm   - Ja 

j. Anders Jensen    - Ja 

k. Martin Bøje Jørgensen  - Valgt til suppleant 

l. Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende og tager fat I Chenette og 

Karsten og høre om de vil forsætte en eller 2 

6. Valg af suppleanter 

a. Torben er valgt som suppleant 

b. Martin som suppleant 

7. Valg af bilagskontrollant  

a. På valg er Jørn Skov 

8. Valg af suppleant for bilagskontrollant 

a. Jens Kyed Knudsen er valgt 

9. Indkomne forslag. 

a. intet 

10. Eventuelt. 

a. Der er en lille gruppe der gerne vil støtte op om aktiviteterne i 

forsamlingshuset. 

b. Stor hylets til Jacob for den store indsats for alt det han har gjort for 

forsamlingshuset 

https://www.facebook.com/groups/231523294369/user/1343864881/
https://www.facebook.com/groups/231523294369/user/1497753374/


c. Evt. en mulighed for at der bliver mulighed for at støtte op om 

forsamlingshuset økonomisk på den ene eller anden vis. 

d. Evt. lave det som en borgerforening eller lignende, evt. en støtte forening 

e. Loppemarked, eller andre aktiviteter 
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Dirigent Jørn Skov 
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