
Referat af generalforsamling Gjerrild Kro og Hotel tirsdag d. 24/8 2021 

Dagsorden: 

Dirigent: 

Tommy Glindvad 

Beretning:  

Lisbeth Møller fortæller, at det er 1½ år siden vi sidst har haft generalforsamling. Vi har heldigvis haft 

mulighed for at afholde nogle af de planlagte aktiviteter, vi havde på programmet  

Vi har holdt bestyrelsesmøder online i de perioder, hvor vi ikke kunne mødes fysisk. 

Lige inden lockdown blev der afholdt vinsmagning og fastelavn. 

Julearrangementet blev alternativt, men hyggeligt. 

By-rensning og trimning af hække blev gennemført. 

Sct. Hans festen 2020 blev aflyst men 2021 blev afholdt næsten som vanlig, dog uden salg af mad men med 

picnic kurv. 

Bytorvet har fået endnu en overhaling i løbet af sommeren og hækken klippet. 

De næste to arrangementer er Høstfest med spisning og Valgflæsk/vælgermøde – i forbindelse med 

kommunalvalget.  Begge dele på Kroen. 

Ny aftale med kommunen i forbindelse med afholdelse af Sct. Hans: Vi har råderet over jord arealet ved 

tennisbanen i 10 år – Hvad skal vi bruge pladsen til? Der må IKKE brændes haveaffald af uden for 

tidspunktet for Sct. Hans. 

Kommunen har foræret Borgerforeningen 20.000,- til brug ved Det Gl Bibliotek. 

Spørgsmål: Fartbegrænsning i byen – Lisbeth har rykket kommunen og vil samle op på det, da hun ikke har 

fået et svar, vi kan forstå. 

Regnskab: 

Indsættes 

Spørgsmål: Kan man få Bøgebladet trykt billigere? Undersøges. 

Spørgsmål: Har vi andre muligheder end Mobile Pay? Det koster 0,75,- pr transaktion og er rimelig bøvlet at 

bearbejde efterfølgende. 

Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet fastholdes 

Valg af bestyrelse: 

Valgt til bestyrelsen: 

Philip Stehr- Nielsen, Claus Lund Hansen, Kasper Jørgensen og Jens Peter Stehr- Nielsen 



 

Valgt som suppleanter: 

Anni Christensen og Sanne Højlyng 

Valg af revisor: 

Per Høgh er valgt 

Villy Hansen vil gerne være revisorsuppleant 

Behandling af indkomne forslag: 

Sendes til formanden 8 dage før afholdelsen af generalforsamling 

Eventuelt: 

Dorte Lyk fortæller om projekter og andre aktiviteter i byen, der ligger uden for de etablerede foreninger. 

Næste generalforsamling skal afholdes inden april 2022 

Mødet sluttet kl 20.50. Der var 27 deltagere. Ref. Sanne Højlyng 

 

 

 


