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Referat fra generalforsamling i Hannik den 26.05.2021 på Frøstrup
Gamle Kro.
Poul Erik Kjærgaard bød velkommen.
1) Frank Koldsgaard blev valgt som dirigent
Frank Koldsgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og
dermed beslutningsdygtig.
Dagsorden i henhold til vedtægterne er:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisionsfirma
10) Eventuelt
2) Poul Erik Kjærgaard aflagde bestyrelsens beretning
2020 et specielt år på grund af korona. På trods af det, er der et lille overskud.
Udlejet frem til 11.3. og i juli og august. Så blev der lukket igen. Aflysninger og flytninger har fyldt meget. Alt er blevet aflyst. Nu håber vi der kommer gang i udlejning igen.
I forhold til Thy Natur Event håber vi kroen kan tilbyde noget andet.
Byfesten blev aflyst på grund af korona. Medborgerhuset, kroen og Hannik holdt sammen et lille arrangement. Overskud gik til medborgerhuset og Hannik, idet kroen videregav dette overskud.
I 2021 fik vi kr. 200.000 fra LAG til DLG-bygningen. Resten skal vi selv finde. Møde med kommune
herom blev ikke til noget, så vi leder efter penge. Otto Lægaard har søgt om kr. 300.000 (materialerne
er steget) så spændende om det forslår.
Vi har fået midler til klimaværksted. Fået kr. 258.000 til brug herfor. Det er også udsat indtil videre
p.g.a. corona.
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Af øvrige tiltage kan nævnes, at frivillige passer træer og bede. Mange lægger et stort stykke arbejde i
byen.
Både bestyrelse og rigtig mange frivillige har gjort et godt stykke arbejde.
Tak til Rene Pedersen for indsatsen i Hanniks bestyrelse.
Tak for samarbejdet i bestyrelsen.
Beretningen godkendt.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Lars Balleby gennemgik regnskab. Det giver et overskud på kr. 11.766,00.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Budgetforslag godkendt.
Anslået ud fra kendte tal. Forventet overskud kr. 6.920,00. Budget blev godkendt.

Budget for Hannik for 2021
Medlemskontingenter 2021
Lejeindtægter
Indtægter - leje fra Frøstrup Borgerkro

Ejendomsomkostninger
Administration

5.000,00 kr.
70.000,00 kr.
73.920,00 kr.
148.920,00 kr.
100.000,00 kr.
42.000,00 kr.
142.000,00 kr.

142.000,00 kr.
6.920,00

Anslået resultat 2021

kr.

5) Fastsættelse af kontingent
Kontingentets størrelse fortsætter som hidtil. Kr. 100 pr. husstand og kr. 50,00 pr. person.kr. 250,00
for foreninger/firmaer.
Dette blev vedtaget.
6) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
.
7) Valg af bestyrelse
På valg er

2

Poul Erik Kjærgaard
Søren Bertelsen
Rene Pedersen.
Rene Pedersen modtager ikke genvalg.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Kjærgaard
Søren Bertelsen
Jim Engberg
der blev valgt.
Bestyrelsen består desuden af
Jim Risgaard
Marianne Bechtold
Inga Sand Sørensen
Niels Arne Hansen
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Thomas Pedersen
Morten Bo Bertelsen
der blev valgt.
9) Valg af revisionsfirma
Genvalg af Revision Limfjord, Lars Balleby.
10) Eventuelt
I forhold til renovering af energicentret har kommunen svigtet. Møde berammet, men aflyst og ikke
hørt fra kommunen siden.
Poul Erik takkede for fremmøde og for god ro og orden.

Frøstrup, den 26. maj 2021

Frank Koldsgaard
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