
 

 

Referat fra Generalforsamling i Halforeningen                   1.6.2016 

Tirsdag d. 31.5.2016 kl. 19.30  
 

 

Til stede: 10 personer.  

Fra bestyrelsen deltager: Frands Bennetsen, Lars Ole Hansen, Anni Kær Pedersen, Rie Michaelsen. 

 

Indledningsvis beklager Frands, at generalforsamlingen måtte udskydes, da tiden ikke var til at 

afholde den inden udgangen af april måned. Dette skal ikke gentage sig.  

 

 

Dagsorden:  

  

1. Valg af stemmetællere.  

     Anni Kær Pedersen 

 

2. Valg af dirigent. 

    Johannes vælges, og han konstaterer, at indkaldelsen til generalforsamlingen var   

    udsendt pr. mail mere end 14 dage før afholdelsen. Han tager det sene tidspunkt til         

 efterretning.  

 

3. Valg af referent. 

     Rie Michaelsen vælges. 

 

4. Beretning v/ Frands.  

I 2014 valgte halforeningen samarbejdspartner. Det blev Halinspektørernes 

rådgivning. Her er det hovedsagelig Leif Andersen vi samarbejder med. Leif 

Andersen skaffede os en kontakt til CEBRA Arkitekterne. Sammen udarbejdede de to 

første udkast til en idé-skitse til vores projekt. Vi fortsatte med at arbejde med dette 

oplæg ind i begyndelsen af 2015, og endte med et rigtigt godt oplæg, som blev døbt 

”Gadekæret 2.0”. 

Parallelt arbejdede vi med kommunen, idet vi havde behov for at kende de rammer vi 

havde at arbejde under, i forhold til blandt andet den vedtagne lokalplan. Det førte til 

et møde med Borgmester og ledelse den 5. februar. 

Hovedopgaven i 2015 var at få indsendt en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden. 

Det blev der arbejdet med dels i samarbejde med Leif Andersen og dels i Hal-gruppen 

selv.  

Leif Andersen støttede processen med nyttige eksempler fra andre projekter. Vi skulle 

blandt andet have udarbejdet en klar mission og vision med projektet. I november 

startede vi de indledende øvelser med at uploade vores ansøgning. Den blev dog først 

endelig afsendt i begyndelsen af 2016. 

Jens Midtgaard arbejdede hen over sommeren med at undersøge forholdene omkring 

de arkæologiske undersøgelses-udgravninger der skal foretages. Jens var i den 

forbindelse både i kontakt med kommunens medarbejdere og medarbejdere fra 

Koppedal. 



Efter kommunens budgetforhandlinger rettede Halforeningen henvendelse til 

Kommunen for at få verificeret deres økonomiske tilsagn. Den 5. oktober 

genbekræftede kommunen at deres tilsagn også gælder i 2016. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Regnskabsaflæggelse v/ Frands. 

   Godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

 Forslag til ændringer i dagsordenen fremsat af bestyrelsen: 

 1) Der tilføjes "Valg af referent" efter punktet Valg af dirigent.  

 Forslaget vedtages.   

  

 2) Valg af mindst 5 og højest 9 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, ændres 

 til: Valg af mindst 5 og højest 8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 

 Forslaget frafaldes.  

 Til næste generalforsamling foreslår bestyrelsen tilføjelsen: Ved stemmelighed er 

 formandens stemme afgørende. 

 

 3) Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant ændres til: Valg af 2 

 bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant.  

 Forslaget vedtages.  

 

 

7. Valg af formand.  

    Frands genvælges.  

 

8. Valg af mindst 4 og højest 9 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 

   På valg er: Anni Kær Pedersen, Rie Ørving Sigrid Rasmussen , Rie Michaelsen  

   Alle genvælges.  

   Som suppleanter vælges Johannes Thulesen og Torben Nielsen. 

 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant. 

    Bilagskontrollanter:  Mette Ternstrøm og Ulla Christensen.    

     Bilagskontrollantsuppleant: Rene Juhl Andersen er suppleant. 

 

9. Eventuelt.  

     I Haslev er der for nylig bygget en hal, som svarer til den vi gerne vil bygge. De vil gerne  

      dele ud af deres erfaringer. Rie M har fået  navn og tlf.nr. af Torben Nielsen. 

 

 

 

 

   Frands Bennetsen  Rie Michaelsen 

   formand  referent 

 

 



 

Bestyrelsen:  

Formand Frands Bennetsen  

Bestyrelsenmedlemmer:  

Tina Koudal (på valg 2017) 

Gitte Pedersen (på valg 2017) 

Lars Ole Hansen (på valg 2017) 

Jens Midtgaard (på valg 2017) 

Anni Kær Pedersen  

Rie Ørving  

Sigrid Rasmussen  

Rie Michaelsen  

 

Kasserer: 

Dorthe Knudsen  

 

Suppleanter: 

Johannes Thulesen 

Torben Nielsen 

 


