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Referat af ordinær Generalforsamling den 22.lebruar 2O16

Fremmøde: 28 medlemmer samt 12 personer fra bestyrelsen.

1. Vatg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere

Formanden Christiane Scheel bød velkommen og foreslog Mogens Haarh som dirigent.

Mogens blev valgt og konstaterede generalforsamlingen som lovligt varslet.

Valg af referent: Christa Rossen

Valg af stemmetællere: Sonja Hammerstrøm ogVibeke Thomsen

2. Formandens beretning

Formanden supplerede den udsendte beretning med følgende:

De nye toiletter har givet et kolossalt løft til huset. Generalforsamlingen bifaldt med klapsalve.

Der blev rettet stor tak til Grundejerforeningen, som har doneret kr. 18.390, der dækker indkøb af
hjertestarteren samt indkøb og installation af et frostsikret skab, hvori hjertestarteren nu er
placeret ved indgangen til huset. Det var forudsætningen for Grundejerforeningens bevilling, at
hjertestarteren er tilgængelig hele døgnet rundt for Iandsbyens beboere. Grundejerforeningen
foreslog desuden, at der blev informeret om brug af hjertestarter. Det er efterfølgende sket ved
forevisning af en lille film iforbindelse med et fællesspisningsarrangement og gennem et
nyhedsbrev. Næste skridt bliver etableringen af et korps af "hjerteløbere", der automatisk bliver
adviseret ved behov, og som kan træde til i situationen. Det forudsætter, at de forinden har fået et
kursus i brug af hjertestarteren. 2 personer fra byens løbeklub har allerede meldt sig. Evt. flere
interesserede kan henvende sig til Gitte Rasmussen.

Christiane nævnte flere af årets arrangementer og takkede de mange aktive medlemmer, der
lægger kræfter og engagement i at hjælpe til glæde for fællesskabet. Christiane rettede også en

stor tak til bestyrelsens aktive medlemmer og ikke mindst den vitale seniorgruppe, der bl.a. står
for vedligeholdelse af de udendørs områder, ligesom det var seniorgruppen, der gjorde hovedrent
i hele huset efter renovering af toiletterne (se fotos derfra på hjemmesidens arkiv).

Der er nu i alt 8L husstande, der er tilmeldt nyhedsbrevet. Vi mangler 36 medlemmer og 18 ikke-
medlemmer. Hvervekampagnen ijanuar måned gav 4 nye medlemmer.

Mogens spurgte, om der er kommentarer eller spØrgsmål? Der blev spurgt, om det er rimeligt, at
man ikke får refunderet depositum, når et lejemål annulleres 1% måned før? Svaret var, at det
fremgår af betalingsbetingelserne på hjemmesiden, at depositum kun refunderes, såfremt huset
udlejes tll anden side. Det er ikke til diskussion.

Beretningen blev godkendt med applaus.



3. Kontrolleret regnskab ved kassereren

Kassereren Bjarne Strand gennemgik det fremsendte årsregnskab, og tilføjede disse

bemærkninger:

Arrangementerne iforsamlingshuset udgjorde en væsentlig del af indtægterne. Underholdning,
foredrag, julemarked og ikke mindst det årlige banko bidrog positivt med i alt kr. 23.840,-

Den største post på udgiftssiden var vedligeholdelse af ejendommen. Der blev foretaget en del
nØdvendigt el-arbejde i sal og køkken (i alt kr. L7.495,-1. Det har også været nødvendigt at slibe og
lakere gulvet i salen for i alt kr.22.OOO,-

Resultatet af den egentlige drift blev på kr. 28.456,-

Toiletprojektet blev igangsat efter beslutningen på sidste års generalforsamling, og kom i alt til at
koste kr. 314.960,-. Der er mange fra bestyrelsen, der har brugt rigtig mange kræfter på

papirarbejde til kommune og ansøgninger til diverse fonde, og dette har heldigvis resulteret i

tilskud på i alt kr. 134.369,- (43o/ol fra hhv. Lokale- og Anlægsfonden og Vanførefonden.
Forsamlingshusets kasse har i alt bidraget med kr. 180.590 ,- (57%1. Dette resulterer i et underskud
for 2015 på kr. L52.L34,-.

Genera Iforsa mlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.

4. lndkomne forslag

lngen forslag

5. Budget og fastlæggelse af kontingent

Kassereren omdelte budget for 2016 med følgende kommentarer:

Lejeindtægterne forventes at blive lidt højere end sidste år, idet vi på nuværende tidspunkt har
mange flere reservationer end på samme tidspunkt sidste år.

Kontingent for 2016 er budgetteret uændret med kr. 300,- pr. husstand og kr. 150,- for enlige
pensionister.

Forventningerne til indtægter fra årets arrangementer er påvirket af Bibliotekets bebudede
nedskæringer på kulturelle arrangementer. Til gengæld vil der i år blive afholdt loppemarked, der
sammen med bankospillet i november forventes at give et overskud til forsamlingshuset.

Budgettet for 2OLG forventes at balancere med indtægter/udgifter på i alt kr. L71.000,-

Generalforsamlingen godkendte budgettet enstemmigt.

6. Valg af bestyrelse

Sonja Andersen og Jette Grøn ønskede ikke genvalg.



Bestyrelsen har bl.a. via Facebook-gruppen "Det sker i Herstedøste/' modtaget henvendelse fra 3
interesserede beboere: Stine Thulin, Anette Ostenfeldt og Majbritt Schøning.

Stine Thulin og Anette Ostenfeldt blev valgt ind i bestyrelsen.

T.Valgaf suppleanter

Christian Greve Ønskede ikke genvalg.

Jørgen Kjeldergaard blev genvalgt og Majbritt Schøning blev valgt som ny suppleant.

8. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter

Leif Andersen og Gerhardt Grøn blev genval$.

9. Evt.

Jutta gjorde opmærksom på, at der holdes stort udendørs loppemarked ved forsamlingshuset
lørdae den 11. iuni. Jutta sætter opslag på tavlen ved postkassen vedrørende aflevering af effekter
til forsamlingshusets loppestand.

Christiane gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at hjemmesiden løbende ajourføres om
planlagte arrangementer på forsiden, og at tidligere opslag og nyhedsbreve kan findes på

hjemmesidens arkiv (www. herstedosterforsam I inssh us.d k/a rkiv).

Bestyrelsen sluttede med at sige farvel og mange tak for fint samarbejde til Sonja, Jette og
Christian, der har været med i bestyrelsen i hhv. 10, tO og7 år.

Mogens erklærede Generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Herstedøster den 7. marts 2016

fuM,-/,
Dirigent Mogens Haarh Referent Christa Rossen


