Generalforsamling 27 maj 2019
Deltagere fra bestyrelsen: Irene, René, Niels-Ole, Anni, Ulrikke og Helle.
1. Valg af dirigent.
Jacob Skovsby Toft valgt. Konstateret at der er indkaldt til generalforsamling d. 10/5-2019 på
Facebook samt ved uddelingen af årskalenderen.
2. Valg af stemmetællere.
Martin og Max er valgt.
3. Formandens beretning om foreningens virke.
Udlejninger: der har været 44 i alt hvoraf de 3 var ungdomsfester.
Kulturdag/aften: D. 21. september, godt arrangement med mange deltagere. Lokal arkivet lavede
udstilling med gamle håndredskaber. Karen Inger fortalte om skolegangen i Mesing skole,
Spejderne bagte pandekager og Borgerforeningen lavede chili con carne. Det går på skift i
Vestegnen og i 2019 er det i Veng.
Høstfest: Ca 80 tilmeldte. Det ville være godt hvis der kom lidt flere fra byen og støttede op om
denne fest.
Fællesspisning: 3 fællesspisninger, november, december og februar med lidt færre deltagere.
Årsagen var bl.a at der var andre arrangementer i lokal området. I december var der 55 deltagere,
til nytårsbrunch var der 40 deltagere og i februar var der 50 deltagere. Vi vil gerne fortsætte med
denne hyggelige måde at mødes på, men vi vil gerne om man kan få naboen med. Bestyrelsen vil
prøve at formidle kontakter. Også muligt at bruge Facebook.
Juletræsfest: Blev afholdt den anden weekend i december. Vi håber at der stadig vil være
opbakning til dette arrangement for byens børn.
Liv i forsamlingshuset: Gary Snider som sang Cohen sange. Her var ca 70 deltagere til spisning og
koncert. En god tradition i november med musik arrangement. I år er det d. 22/11-19 med Tamra
Rosanes.
Kunstprojekt: 16 – 24 marts en ny måde at bruge Forsamlingshuset på. Deltagere som ikke ellers
bruger huset.
Energimesse: 9. april vi havde inviteret 5 håndværkere fra området og Carsten Vejborg fra
Energitjenesten. Skanderborg kommune betalte konsulentens honorar samt vores energirapport
der er udfærdiget for forsamlingshuset. Der kom 30 deltagere.
Liv i Landsbyerne: Et samarbejde er kommet i gang med de andre beboerforeninger på Vestegnen,
hvor Linda på Veng skole og Børnehus er tovholder. Formålet er at tiltrække flere deltagere til de
forskellige arrangementer, samt bosætning i området. Nu er der stiftet en forening med navnet ”
De 7 dale”. Der var stiftende generalforsamling d. 22/5-19. Der er nedsat en bestyrelse. Man vil
rigtig gerne koordinere forskellige arrangementer så der vil komme en indkaldelse, som jeg vil
opfordre alle der har noget med en forening at gøre til at deltage i af hensyn til planlægning af
større arrangementer i området. Der er etableret en støtteforening som hedder Veng Skole og
Børnehus’s venner.

Kontingent og kalender: vi samarbejder med MUF og det synes vi fungerer godt med fælles
indsamling af kontingenter til begge foreninger.
Vedr. tilbygning: Der er udarbejdet tegninger og vi har holdt et informationsmøde. Ulrikke Brandt
arbejder med at søge fonde, men det er et sejt træk. Ideer modtages gerne til søgning og hjælp på
alle måder. Vi håber at den nye forening Liv i Landsbyerne kan gøre at forsamlingshuset kan bruges
på nye måder på sigt.
Bestyrelsen: Jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet og til Anni for at styre økonomien. Anni
har valgt at udtræde af bestyrelsen, men dog tilbudt at fortsætte som kasserer.
4. Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet 2018/2019 til godkendelse.
Gennemgået af kasseren og godkendt af de fremmødte
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er: Niels-Ole Frederiksen ( modtager genvalg )
Irene Vestergaard Nielsen ( modtager genvalg )
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:
Anni Øhrberg ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bjarke Helms melder sig for 1 år.
7. Valg af revisor.
Jacob Skovsby Toft er på valg og modtager genvalg – valgt.
8. Valg af 2 suppleanter:
1.suppleant: Charlotte Lyk
2. suppleant: Jens-Henrik Kirkegaard
9. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.
Lejere på 1.sal har sagt lejemålet op. Der foreslås at lejligheden indrettes til at udleje til gæster. Vi skal
dog have tilladelse til at nedlægge lejemålet. Der skal også være en person som vil holde styr på
udlejninger samt alle de praktiske opgaver der er tilknyttet dette. Bestyrelsen kan ikke bestride denne
opgave også.
Status på projekt fornyelse/ombygning af forsamlingshus: Der er 1 ansøgning ude lige nu.
Landdistrikspuljen har givet 20.000,- kr til projekt specifikation. Der er indhentet tilbud på luft- vand
varmeanlæg. Det er et stort arbejde med bl.a nye rørføringer. Der skal sendes en ansøgning afsted til
kommunes fondspulje inden d. 1/6-19.
10. Næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 17/6-2019 kl. 19.00 hos Irene. Her konstitueres den nye bestyrelse

