
Generalforsamling i Vile Forsamlingshus onsdag d. 13. marts 2019 

Dagsorden er sendt ud på mail listen og slået op i info stander på Vilevej. 

Dagsorden godkendt af de 20 fremmødte. 

Karsten dirigent, Birthe referent. 

Beretning:  

Formand Karsten Riis fortalte i beretningen om aktiviteter i det forløbne år og om det store 
arbejde med renovering af udhus og  indhentning af tilbud og tilskud til kajakker.  

Aktiviteter og renovering er kun muligt pga. frivilligt arbejde og sammenhold. Mange tak til aktive 
Vileboere. 

Vile Forsamlingshus har nu en opdateret hjemmeside. Karsten har oprettet og er administrator. 

Booking af Forsamlingshuset foregår stadig ved kontakt til Pauli Riis,  men ledige datoer kan ses på 
hjemmesiden. 

Det er nu også muligt at betale såvel kontingent som entreer osv. med Mobile Pay. 

Arrangementer i 2019 planlægges af bestyrelsen, men allerede nu er 4 sessioner med yoga 
planlagt. Rundvisning på Hancock bliver d. 4.september. Anne Grethe og Else Marie tilbyder at 
arrangere  diner walk. 

De meget aktive deltagere i generalforsamlingen gav udtryk for at fællesspisning, fælles grillaften 
og høstfest gerne skulle kunne samle deltagere nok 2019. 

Og så er der jo kajakkerne. Undervisning begynder i foråret. 

Regnskab: 

Anne Grete Mortensen, kasserer, fremlagte regnskab. Der blev redegjort for detaljer og spørgsmål 
blev besvaret.  

Det har kostet ca. 10-11.000 kr. at indkøbe kajakker og trailer, når tilskud er fratrukket. 

I næste regnskabsår stiles mod at regnskab vedr. kajakker holdes separat, bl.a. for bedre at kunne 
fastsætte et rimeligt og tilstrækkeligt kontingent for at kunne bruge dem. 

I budgettet for 2019 er ikke planlagt større udgifter. Gulvet slibes og lakeres nu i marts. 

Regnskab og budget er godkendt. 



Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 250 kr. for en 
husstand og 125 kr. for enlige. Kajakkontingent koster herudover 200 kr.  

Generalforsamlingsdeltagerne drøftede brugen af kajakker og medlemskab. 

 Vedtægterne for Vile Forsamlingshus viser at kun fastboende kan være medlemmer, og 
vedtægterne for kajakkerne beskriver klart at kun medlemmer kan låne kajakker. 

Kontingentindtægterne er desværre faldende.  

Det formodes, at det skyldes glemsomhed. 

Generalforsamlingsdeltagerne havde mange gode forslag til, hvordan man kan bedre 
kontingentbetaling og deltagelse til arrangementerne: 

f.eks. medlemmer kan gratis låne stole og borde til små ”hjemmefester” 

differentieret betaling ved arrangementer afhængig af om man er medlem 

sende rykkere ud med cykelpost (tilbud fra Sune, Else Marie og Ebbe) 

fast ritual når nye tilflyttere, ”ambassadør” (forslag: Ebbe), denne skal så også indhente 
mailadresse til maillisten 

kontaktpersonsordning – man kontakter nogle som ikke plejer at kommer til arrangementerne 

en gratis adgangsbillet til valgfrit arrangementet til nye beboere 

Bestyrelsen takker for de mange gode forslag og vil drøfte hvilke initiativer, som tages i brug. 

Kasserer og Revisor: 

Anne Grethe Mortensen fortsætter som kasserer, Brian Svenningsen fortsætter som revisor. 

Tak fra bestyrelse og generalforsamling. 

Valg til bestyrelsen: 

Asger Knudsen og Karsten Riis modtog genvalg. Annette Bengtsson ønskede at blive afløst. 

Bent er valgt til bestyrelsen. 

Mange tak til Annette for en glad indsats. 

 

 



 

 

 


