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Referat af generalforsamling 

I Ring Borgerforening 
Onsdag 16.03. 2022 

Dagsorden 
Valg af dirigent:  

Helle Sofie bak, blev valgt enstemmigt 

Valg af referent  

Jeppe Bjerregaard, blev valgt enstemmigt 

Formandens beretning og godkendelse:  

Formand Jesper Emil Lund fortæller at forsamlingshuset var knap som meget udlejet i 2021.  

Dog er udlejning som 2020. Det er forventet pga. Covid-19 

Kontingent betales nu om sommeren, derved får nuværende medlemmer deres medlemskab forlænget 
frem til den nye skæringsdato for senest indbetaling af kontingent 1. August 2022 

Vedtægt §10: Udmeldelse antages at være sket, såfremt medlemskabet ikke er fornyet inden 1. februar. 

Ændres til:  
Udmeldelse antages at være sket, såfremt medlemskabet ikke er fornyet inden 1. August.  
 
Jeppe B og Jesper EL har været rundt ved alle husstande, for kontingent indsamling dette har skabt en 
stigning på medlemsantallet. I den anledning har de lavet en lille afstemning om hvilke arrangementer man 
havde mest lyst til at deltage i. 

Vi håber at fredags caféen bliver en succes i foråret og håber at vi kan fortsætte med at afholde den. 

Banko fortsættes som tidligere.  
Omsætning og overskud er god, når fremmødet er som forventet. 

Der skal lyde stor tak til alle dem som hjælper i det daglige arbejde og  
giver en hånd med, når der er brug for det. 

- Formandens beretning blev godkendt 

Aflæggelse af regnskab og godkendelse:  

Marianne berettede som regnskabet. 

Banko spil har givet lidt overskud. 

Vi håber på fremskridt i udlejninger. 

Vi fastholder at gå rundt til alle husstande om sommeren da det giver en god tilmelding. 

Der snakkes frem og tilbage om måden hvorpå der annonceres. Det er dyrt at sætte i avisen, så dyrt at det 
nogle gange koster hele overskuddet af f.eks. banko. Opslag på facebook rammer rigtig mange mennesker. 

Samlet overskud er ca. på 22.000 når man ser bort fra tilskud og tilbagebetaling fra el og vand a conto 
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Fastsættelse af næste års kontingent: 

Ingen ændring 

Forslag fra medlemmer:  

Ingen indkommet 

Valg af bestyrelse:  

Jesper Emil Lund og Jeppe Bjerregaard fortsætter (ikke på valg) 

Lissi Aaby og Marianne Lund Rørbye stiller op og bliver genvalgt 

Valg af suppleant:  

Poul Erik Mouridsen og Henry Jensen stiller op og genvalgt 

Valg af revisor:  

Richardt Laursen og Morthen Ørum stiller op og bliver genvalgt 

Valg af revisorsuppleant:  

Edith Muhlig Lund stiller op og bliver genvalgt 

Eventuelt: 

Der bliver spurgt ind til fremtidige projekter 

Vi laver en række småting til arbejdsdag, på lang fredag, og afslutter med fredagscafe. 

Vi regner med at afholde fredagscafe fortsat og håber på god opbagning. Specielt fra børnefamilierne. 

Der påtænkes også høstfest og Sankt Hans.  
 

Men mere om dette i efterårets folder. 

Der snakkes om eventuelle arrangementer som vil kunne trække folk til. 

Richardt Laursen anbefaler at priserne på El skal følge markedsprisen og for flaskegas gælder det samme. 

 


