Tvillingegårdens Venner
Generalforsamling torsdag den 24. oktober 2013 kl. 14.00.
Dagsorden
1 Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
Formanden bød velkommen.
Preben Hejlesen blev foreslået og valgt som dirigent.
Indledningsvis konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Som stemmetællere blev følgende foreslået og valgt:
Bente Svejgaard, Grethe Gram Andersen og Flemming Sørensen.
2 Bestyrelsens beretning
Formanden omtale de mange arrangementer, som Tvillingegården har afholdt i det forløbne
År. Der har gennemgående været god tilslutning til arrangementerne.
Han omtalte ligeledes de mere faste aktiviteter ud over arbejdsdagene tirsdag og torsdag.
Mandag er der maledag, tirsdag øver musikgruppen og torsdag er der hyggeligt samvær.
Søndagscaféen har været afholdt færre gange end sidste år. Der har været udmærket søgning.
Der har i årets løb været mange besøgende, hele 56 arrangementer og busbesøg.
Højskoledagene var et nyt initiativ, der fik overstrømmende modtagelse og blev udsolgt i løbet af
få dage.
Det store projekt med at bygge pavillonen er nu færdigt, og den er klar til at blive taget i brug.
Det er udført et flot arbejde af de mange frivillige.
Pavillonen koster ca. kr. 180.000, et beløb der er tjent ved overskud fra Open Air.
Ved indgangen til stuehuset er der blevet opsat gelænder, som smedene har lavet.
Af større investeringer er der købt ”ny” traktor.
Formanden takkede for opbakning fra medlemmerne og rettede en særlig tak til:
Madam Blå, kulturudvalget, de frivillige, sponsorer og til bestyrelsen.
Efter enkelte spørgsmål blev beretningen godkendt med akklamation.
3 Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt.
Driftsregnskabet balancerer med kr. 231.041,07 og viser et oversku på kr. 5.308,59.
Egenkapitalen er kr. 79.150,41.
Regnskaber er godkendt og underskrevet af foreningens revisorer den 07.10.2013

Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt med akklamation.
4 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
6 Valg til bestyrelsen
Birthe Jepsen, modtager genvalg
Leo Jørgensen, modtager genvalg
Erik Gram Andersen, modtager genvalg
Bestyrelsens suppleanter:
Henrik Lam, modtager genvalg
Kurt Nielsen, modtager genvalg
Revisor:
Tove Møller, modtager genvalg
Kurt Sørensen, modtager genvalg
Revisor suppleant
Lis Landry, modtager genvalg

Med akklamation blev alle genvalgt.
7 Eventuelt
Tove Møller orienterede om regnskabet for Open Air. Der var et overskud på ca.kr. 82.000
Overskuddet skal anvendes til etablering af jordvarme.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med overskuddet.
Som ved alle andre arrangementer på Tvillingegården, så er forudsætningen for succesen
Indsatsen fra de mange frivillige.
Programmet for Open Air 2014 kunne ikke præsenteres, da der endnu manglede aftale med den
Sidste kunstner.
De frivillige vil som de første blive præsenteret for programmet ved formiddagskaffen en tirsdag
eller torsdag.
Der var spørgsmål om renovering af annekset, et emne Forretningsudvalget tager op.
8 Afslutning ved formanden
Formanden takkede det store fremmøde og takkede musikgruppen for at den ville spille
til hyggen og kaffen efter generalforsamlingen.

Ole Møller

Preben Hejlesen

