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1. Valg af dirigent 

Valg af dirigent!! 

Iflg. vedtægter skal generalforsamlingen være afholdt inden udgangen af april, (udskudt i år til Maj 

pga. Corona) og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale avis. / Facebook. Er 

opfyldt! 

 

2. Formandens beretning 

Sidste år holdt vi generalforsamling 17. september, der var 9 medlemmer + bestyrelsen tilstede til 

generalforsamlingen. 

 

Der var i 2020 arrangeret endnu en arbejdsaften (14. Maj, dog kun med bestyrelse + påhæng, samt 

Bent Christensen i gummiged.  Der blev udlagt mere flis under legeredskaberne, trimmet græs, 

ryddet op i skuret, der blev malet legeplads, huset blev også gjort hovedrent som altid. 

 

Der blev knoklet igennem, og bagefter hygget med lidt mad, som vanligt…. 
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Vi aflyste vores bestyrelse ”mini” arbejdsaften i september, idet huset ikke havde været lejet ret 

meget ud… og samtidig spare på midler til vedligehold mv… 

 

Huset har også været lejet ud kun 20 gange (42 gange i 2019) til afslutninger, børnefødselsdage, 

samt familietræf mv., mange gengangere som lejer huset år efter år, og nye kommer stadig til. 

Børnefødselsdage koster stadig kun 100 kr. når man er medlem, andre arrangementer koster kun 

250 kr. når man er medlem af Halmhuset. Frederik Jensen fra bestyrelsen overtog jo udlejningen pr 

1 januar 2019, så det er ham evt. kontakt skal tages til. Er ajourført på opslag, på hjemmesiden mv. 

 

 Mht. affald fik vi jo opstillet skraldespande, som vi selv skal tømme. Til tider kommer der rigeligt 

med affald i disse – så vi er glade for at Herning kommune har sagt ja til de vil sæsontømme 

skraldespanden (ved hegnet) ala ude ved Svanholm Shelters – en kæmpe hjælp for os at det kommer 

i faste rammer, så stor tak til kommunen 

 

Sheltere er stadig tilmeldt booking via ” Visit Herning”. Dvs. at ønsker at man at overnatte i shelter, 

kan man booke på forhånd via hjemmesiden, og dermed have ”førsteretten ” til at overnatte i de 2 

sheltere: Den sidste shelter skal være fri, således hvis der eks. er nogen på cykeltur, kan de droppe 

ind, og få et sted at sove, efter først til mølle-princippet. Info materiale – numre mv. som er påsat 

sheltere, har Herning kommune været så flinke at hjælpe med at få udarbejdet. Skønt vi har fået styr 

på dette område! 

 

 

”Toiletordningen”, med at denne holdes åbent fra ca. april til oktober er igen forløbet flot. De 

frivillige der har ført tilsyn / rengøring af toilettet har gjort en super indsats, og ingen hærværk el. 

lign er udøvet; skønt at alle her respekterer tingene. Tusind tak for en kæmpe indsats endnu et år, til 

de frivillige! 

 

 

 

Vi fik i 2018 også et hold af frivillige til at stå for græsslåning, og de fleste er heldigvis forsat i 2019 

og igen i 2020, og enkelte nye er kommet til … Det har været en kæmpe hjælp igen, og altid dejligt 
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at komme op til et område, hvor græsset er klippet, det ser bare så godt ud. Så også kæmpe tak til 

dem endnu et år! Ny plan er lavet for 2021!  

 

Hver onsdag kl. 09.30 er der stadig gang i en lille del af ”motionsklubben”, hvor op til ca. 15- 20 

efterlønnere / pensionister mv. går en tur i naturen, og i ny og næ afsluttes turen med kaffe i 

Halmhuset. (har dog også været Corona ramt i foråret) Interesserede er stadig meget velkommen til 

at møde op, efterretningerne siger faktisk at der er gang i gåturene hele året rundt… Stadig også 

ganske gratis. Karen Urup har i gruppen stadig nøgle til selve Halmhuset, og deltagere er 

selvfølgelig stadig meget velkommen til at benytte huset eks. når der skal "onsdags" hygges, hvis 

blot ikke huset er lejet ud / reserveret af institutioner. (Koordiner lige med Frederik Jensen) 

 

Der har været et stort fald i medlemstal i foreningen pga. Corona, og vi, ikke kom rundt og stemte 

dørklokker, 108 stk. (ca. 179 husstande i 2019). Pengene går hovedsageligt til løbende vedligehold, 

og de 3 institutioner (børnehaven, fristedet, skolen) betaler også stadig deres kontingent, svarende 

til de faktiske udgifter.  Som noget nyt i 2020, har vi fået en forespørgsel fra efterskolen, om at de 

ønsker at være medlem på lige vilkår med de andre institutioner – det har vi takket ja til, og sikker 

på det nok skal blive rigtig godt for alle parter. 

Her i foråret 2021 er skolen næsten dagligt i Halmhuset pga. Corna, skønt de kan bruge huset, 

området til stor gavn for børnene, og den lidt svære tid med undervisningen …. 

Husk huset har jo fået mobil pay, det ser vi som forening som en stor fordel, når folk skal afregne 

for udlejning, eller betale for medlemskab.  

Vores mobilepay nummer i foreningen præsteskoven er: 58592  

 

Tusind tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til alle der har købt medlemskort, tak til alle de 

frivillige hjælpere, det sætter vi kæmpe stor pris på. TAK! 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

(Gennemgang ved Henrik Nissen) 

 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 
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5. Fastsættelse af kontingent for Halmhuset 

Bestyrelsen lægger op til, at betalingen på 100 kr. pr. husstand forbliver uændret. Det er en 

forudsætning, at man er medlem af Halmhuset, for at kunne leje huset. 

 

6. Fastsættelse af betaling for leje 

 Det koster 100 kr. til børnefødselsdage, og 250 kr. ved andre arrangementer, hvis man lejer 

Halmhuset. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Lotte Mikkelsen og Henrik Nissen er på valg 

Lotte Mikkelsen modtager genvalg – skønt!! 

Henrik Nissen har valgt at træde ud af bestyrelsen efter 12 dejlige år; og med en meget stærk 

blivende bestyrelse, ved jeg at foreningen er i gode og sikre hænder, så ingen dramatik i det, så en 

ny skal nu vælges ind i bestyrelsen…. Nogen forslag? ellers vil vi foreslå Lisbeth Højen 

 

Iflg. Vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter, og her vil vi igen forslå Aksel Hostrup og Jytte 

Møller.  

  

 

8. Valg af revisor 

Revisor Elisabet Hansen bosiddende Præstebakken; ønsker genvalg! 

 

9. Evt. 

 

(Dirigenten lukker generalforsamlingen!) 

 

 


