
 

Referat fra generalforsamling i Foreningen Multisal i Voerladegård 

– beslutningsreferat 2013 

Afholdt Tirsdag d. 30. april kl. 19:30  på Voerladegård Skole. 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Brian og Dorthe 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

 historikken for forløbet med arbejdet for en Multisal i Voerladegård blev ridset op. 

 muligheden for og beslutningen om at bygge en hel eller halv hal 

 div. forhandlinger og tilladelser fra kommunen  

 arbejdet indtil nu  

 hul til springgrav 

 kommende beslutninger er afhængig af den økonomiske situation i foreningen. 

 

 indvielsesfest slås sammen med skolens  sommerfest 

 rejsegilde, når taget er kommet på. Borgmester Jørgen Gaarde og teknisk direktør Henning 

Haahr kommer bl.a. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

bilag 

Regnskabet er godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent  

Forslag om 0 kr.  

 0 kr. i kontingent vedtaget 

 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år  

Anlægsbudget på omk.5 mill. 

Driftsbudget fra 1/8?   Kommer senere. 

Tjene penge på solcelleenergi er et forslag, som vi arbejder med, og det kan blive en del af 

budgetforslaget. 

Vi går i drift pr 1/8 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne: 



Fra: 

”Foreningens formål er at skabe en sammenslutning af Voerladegård idrætsforening, Voerladegård skole, 

institutioner og andre lokale kulturelle aktører, som ønsker at støtte ovennævnte dels moralsk, dels 

økonomisk og dels kulturelt gennem aktiviteter og arbejde. 

Det er et formål at skabe de nødvendige og rigtige rammer for ovennævnte ved at bygge, eje og drive hal 

faciliteter, som økonomisk hviler i sig selv, og stille dem til rådighed for de ovennævnte samt andre med 

interesser indenfor idræt og kultur. 

Desuden er det foreningens formål at samle interesserede til medlemsmøder, sammenkomster og 

underholdning for derved at gøre en indsats for at bevare og udvikle interessen for ovennævnte 

interessenter for fremtiden”. 

Til: 

”Foreningens formål er at bygge, eje og drive en Multisal/Idrætshal der giver et overskud, som skal 

anvendes til almennyttige kulturelle/idrætslige formål i foreningens lokalområde og Skanderborg Kommune. 

Til gavn for Voerladegård Idrætsforening, Voerladegård Skole, øvrige institutioner, foreninger og andre 

kulturelle aktører”. 

Vedtægtsændringen er foreslået af bestyrelsen og er en forudsætning for at foreningen kan få en frivillig 

momsregistrering, der vil forbedre byggeprojektets budget med ca. 600.000 kroner. 

Ingen indkomne forslag ud over bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Vedtaget enstemmigt. 

 

 

7. Valg af formand  

Ikke på valg 

 

8. Valg af kasserer  

Vil gerne genvælges:  

Jens er valgt 

 

9. Valg af sekretær 

Dorthe modtager genvalg 

Dorthe er genvalgt 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Thomas modtager genvalg:  

Thomas er genvalgt  

 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Brian Toft Madsen og Peter Glibstrup  

 

12. Valg af revisor  

???  



 

13. Valg af revisorsuppleant  

Svend Ladegård er genvalgt 

 

14. Eventuelt 

Opstregninger: der er 16 baner opstreget 

Fondsansøgninger: Forslag om at fortsætte fondsansøgningerne fremover.   

 

Ref.  

Dorthe Munch Sand 
  



 


