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Velkomst ved formanden. Tak til arrangementsudvalget for en fremragende forplejning. 

 

1. Valg af dirigent. 
Valgt blev Flemming Graversen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt. 

 
2. Formandens beretning.                                                                                                                                          

Formanden berettede om hvad der var sket i løbet af 2012 og, hvilke planer der er 
under opsejling. 

Arbejdslørdagen var en succes og man forsøger igen med lørdag d. 6. april, da der er 
mange opgaver der skal løftes. 

Skt. Hans aften holdes i 2013 som vanligt med Peder Chr. Kirkegaard som båltaler. 
Kræmmermarkedet blev omtalt og der arbejdes videre på at gøre det bedre. 
Kræmmermarkedet giver et pænt overskud der muliggør forbedringer i området. 
Hjælpere ved kræmmermarkedet har ved en hjælperfest givet tilsagn om også at 
hjælpe fremover. 

Sommerfesten aflyst på grund af manglende tilslutning. I stedet blev en 
sensommerfest afholdt med dejlig mad, leveret af Anni Nørskov. 

God tilslutning til julearrangement. 

Toiletbygningen er overdraget til borgerforeningen og der er givet tilladelse til at man 
laver huset i et rum. 

Nye kaffemaskiner og nye ting til køkkenet er indkøbt. Der er indkøbt og opsat en 
hjertestarter i huset. 

Der er købt ny hængelås og nøgler til slæbestedet. En bom blev droppet. 

Der er givet tilladelse til opførelse af en rygeoverdækning m.m. som vil blive etableret i 
foråret. 

Svanen kommer til Virksund 1-4. august. Der er valgt nyt medlem til Landsbyudvalget: 
Sofie Ambeck, og hun er blevet sat til at lægge en føler ud med, hvordan man angriber 
at få en forbindelse mellem nord og syd byen i Virksund samt lettere gangforbindelse 
til Sundstrup m.m. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Aflæggelse af regnskab med forslag til kontingent. 

Kassereren fremlagde regnskabet der blev godkendt. Regnskabet kan ses på 
hjemmesiden eller i foreningsmappen. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet 
fortsætter uændret. 

 

4. Valg til bestyrelsen. 

Næstformand Knud Knudsen genvalgtes. 

Leo Bertelsen og Lene Kristensen genvalgtes til bestyrelsen. Suppleant Birgitte 
Jørgensen genvalgtes. 

 

5. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

Intet valg i ulige år. 

 

6. Indkomne forslag. 
Forslagene blev vedtaget og ændringerne lægges ud på hjemmesiden og i 
foreningsmappen. 

 

7. Fra udvalgene. 

En orientering om de eksisterende udvalg og deres arbejde. 

 

8. Eventuelt. 

Peter Johansen fremlagde sit forslag til ændringer i byggeriet. Bestyrelsen vil 
undersøge om man kan undvære eller gøre sidestøtterne mindre. 

Udflugt drøftedes og Carlo møller bliver bedt om at komme med et forslag. 

Tilsyn med huset dagen inden en udlejning er noget vi skal sørge for så huset modtages 
lige så pænt som det ønskes afleveret. 

Det undersøges om varmeforsyningen kan forbedres. Det giver problemer om 
vinteren. 

Forslag om indkøb af højskolesangbogen. 


