Referat af generalforsamling i

Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester
onsdag den 14. juni 2021 kl. 19.30
i Landsbyhuset i Gyrstinge
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Formanden bød velkommen, hvorefter Bjarne Møbius blev valgt som dirigent og Steen Kisselhegn
som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt for så vidt angik
varslingsperioden, men pga. corona-restriktionerne var generalforsamlingen udskudt fra april til
juni.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden, Søren Langkjær Larsen, aflagde følgende beretning om det forgangne års arbejde:
”Bestyrelsesarbejdet har været påvirket meget af corona-restriktioner i hele sidste halvdel af 2020
og første del af 2021. Vi har dog fået gennemført en spørgeundersøgelse hos ejendomsmæglere i
Ringsted-området for at få belyst en række spørgsmål om, hvilke krav/ ønsker potentielle tilflyttere
til Gyrstinge/Ørslevvester har.
Generelt har der i bestyrelsen været en god stemning, og det er min vurdering, at vi nu har
genvundet energien til at få startet arbejdet med at få flere boliger til vores område. Vi kan jo
konstatere, at der pt bygges mange steder i kommunen”.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Da der var afbud fra kassereren Ole Olsen gennemgik Steen Kisselhegn det reviderede regnskab for
2020. Resultatet var på -8.570 kr. og egenkapitalen pr. 31.12.2020 udgjorde 1.024.654 kr. – heraf
var 245.345 kr. uudnyttet tab ved salg af den gamle brugs.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Ingen
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
I lyset af overvejelserne om foreningens fremtidige arbejde fandt formanden det nytteløst at
udarbejde et budget, før der er mere konkrete planer for foreningens kommende aktiviteter. Dette
var der enighed om.

Kontingentet for 2022 blev fastsat til 100 kr. Der var enighed om at tage foreningens
medlemstilslutning op til diskussion i bestyrelsen.
6. Valg af 2 (i ulige år) eller 3 (i lige år) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bjarne Møbius, Tonni Hansen og Hanne Ågesen blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består
derudover af Ole Olsen, Søren Langkjær Larsen og Steen Kisselhegn. Jesper Schaadt Hansen og Jan
Hansen blev valgt som suppleanter.
Da bestyrelsen nu består af 6 ordinære medlemmer, besluttede man at stille forslag om en udvidelse
af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 5-7 på en kommende ordinær generalforsamling.
7. Valg af revisor.
VKST blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt.
Det blev aftalt at holde bestyrelsesmøde den 5.7. kl. 19.00.

