
 

 

 

Generalforsamling Voerladegård Multisal 
Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.30  
på Voerladegård Skole. 
 
Fremmøde: Lise Krebs, Anne Louise Molbo Levinsen, Lars Lindencrone, Jesper 
Torp, Jens Chr. Jensen, Thomas Grønning, Poul Skaanning, Dorthe Munch Sand 
 
Dagsorden er ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent, Anne Louise Molbo Levinsen og referent Dorthe Munch Sand 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

- Ingen bestyrelsesmøder i år,  

- Der har ikke været de store aktiviteter, kun små justeringer og reparationer  

- I det kommende år vil vi gerne, udvide omklædningsrummene til dobbelt 
størrelse, etablere solceller på Multisalen tag (skal etableres inden 2018 ifl. 
Kommunens 2020 plan), opsætte skilte på facaden mod Klostermøllevej med 
salens navn og give et tilskud til anlæggelse af springgrav. Der er indkommet 
ønsker om at få den lavet. 

- Booking af hallen er for alle kommunens borgere. Kan gøres tre gange i løbet af 
en sæson uden at melde sig ind i VIF. Kan bookes via fritidsportalen. 

- Ide at lægge et link til fritidsportalen på VIF s hjemmeside og på multisal.dk. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

- kommentar til småreparationer, døren i den lille hal et vendt, så døren åbner 
udad. Et krav fra brandmyndighederne. 

- Regnskabet er godkendt 
4. Fastsættelse af kontingent  
- Fastsættes til 0 kr. 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år  
- tilføjelse til kommende udgifter, skilte til facaden 
- Budgetforslaget er godkendt. 
6. Behandling af indkomne forslag  
- ingen forslag 
7. Valg af formand Jesper Torp 
8. Valg af kasserer Jens C. Jensen 
9. Valg af sekretær, vælges på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Peter Glibstrup 
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
12. Valg af revisor Peter Ekstrøm 
13. Valg af revisorsuppleant Anne Louise Molbo Levinsen 
14. Eventuelt 
- Lars har en kontakt til et skiltefirma. Giver kontakten videre til Jens.  
 
Ref.  
Dorthe Munch Sand 


