Serup Smedje
Referat
Generalforsamling den 5. februar i Gudum Sognehus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkt 1. Valg af dirigent:
Hans Colding blev valgt.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning.
Formand Gert Aage Christensen gav en orientering om årets aktiviteter,
hvor ”Åben Smedje” den 17. juni var et højdepunkt.
Her var der ild i 3 esser, som var bemandet, således at publikum kunne se
glødende jern blive bearbejdet og man kunne også selv prøve hvis nogen havde
lyst.
I stuehuset i tilknytning til smedjen var der også aktiviteter med udstillinger af
malerier – smykker – blomster m.m. samt kaffen kunne nydes til alle de mange
indtryk.
Det skønnes at der var ca. 45 besøgende og formiddagen og ca. 40 om
eftermiddagen.
Da dagen var også ”Møllernes Dag” kunne det registreres, at mange benyttede
dagen til også at se på møllerne i sognet, hvor Kloster Mølle og Å-Mølle havde
flagene oppe
Bestyrelsen har i forbindelse med et kommende ejerskifte af matriklen hvorpå
smedjen ligger, iværksat tanker – ideer og visioner for fremtiden omkring
stuehuset og laden, da alle bygninger inklusiv smedjen som helhed er et stykke
gammelt vestjysk kultur historie.
Bygningerne bærer præg af tidens tand og vil kræve en del arbejde og ikke
mindst økonomi, for at komme i en stand der er rimelig ”Up to date” med toilet
forhold m.m.
Bestyrelsen har besluttet at undersøge mulighederne for at redde stuehus og
lade for fremtiden og sat sig for at bruge 2019 til intensivt at afsøge
mulighederne.
På et bestyrelsesmøde den 8. december 2018 nedsatte bestyrelsen et hurtigt
arbejdende udvalg, bestående af Anna Marie Touborg – Christian Futtrup og
Erik Damborg.
Erik Damborg gennemgik over for generalforsamlingen udvalgets oplæg, som
var blevet diskuteret og godkendt af bestyrelsen den 24. januar 2019 med
følgende hovedpunkter:
* Det er planen at der skal søges økonomi hos fonde m.m. og for at det er
realistisk skal der være en større medlemskreds en de nuværende ca. 40
medlemmer, for at vise et lokalt arrangement.

*Større medlemskreds skal fremkomme ved en større synlighed både på skrift
og fysisk aktivitet.
* Der skal udarbejdes en folder som beskriver smedjens historie og de
aktiviteter der finder sted omkring smedjen. Folderen skal kunne findes på
strategiske steder overalt i kommunen, så som bibliotek – museer - sognehus
osv.
*Der skal udarbejdes en FaceBook side omkring smedjen, der på en hurtig
måde kan synliggøre aktiviteterne omkring smedjen. Her vil også være link til
film m.m. omkring stedet.
*Der skal være en større aktivitet i forbindelse med ”Åben Smedje” dagen, hvor
planen er at man vil prøve at få stationære motorer – trædrejning – heste
slåmaskine i drift - visualisering af metalstøbning – kryddersnapse – musik
underholding, samt de aktiviteter der har været hidtil.
Alt sammen for at sætte større synlighed omkring smedjen, som igen skal være
med til at få en større medlemskreds, som igen skal være baggrund til at, der
kan vises en lokal opbakning overfor kommende fonds ansøgninger.
Så det store kodeord er at vi skal ”Op i gear”
Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens beretning og
oplæg til at arbejde videre med projektet, og sendte samtidig en stor appel til
hele den nuværende medlemskreds til, at finde nye medlemmer, der vil støtte op
om dette stykke kultur historie i vores sogn.
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab.
Kasserer karsten Seerup gennemgik regnskabet med en balance på kr. 32.233,
04.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen indstiller en kontingent betaling på kr. 100,- til næste år.
Indstillingen godkendt.
Punkt 5. valg til bestyrelsen – på valg er Flemming Madsen og Erik Damborg
Begge blev genvalgt
Punkt 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valgt blev Verner Bruun og Hans Colding
Punkt 7. Valg af revisor
Valgt blev Ester Futtrup og Villy Dueholm
Punkt 8. Eventuelt
Intet

