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Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.30 

 

Fremmødte:  34 medlemmer samt 10 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

a. Dirigent: Mogens Haarh 

b. Referent: Lore Rørvig 

c. Stemmetællere: Birthe og Rasmus 

  

2. Bestyrelsens beretning v. Formanden 

a. Jørgen redegjorde for bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd. 

Herunder fremhævede han behovet for hjælp til de udendørs arealer som fx 

brænding af ukrudt på parkeringspladsen. 

b. Bjarne redegjorde for historikken pga corona situationen. 

c. Ingen spørgsmål og kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Kontrolleret regnskab v. Kassereren 

a. Lejeindtægteter helt i bund – 40.500.- ift. budgettet (var sat til 110.000.-) 

b. 118 betalende medlemmer ud af 135 mulige heraf 8 eksterne medlemmer 

c. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag: 

Opfølgning fra sidste generalforsamling: Endelig godkendelse af bestyrelsens forslag til 

ændring af foreningens vedtægter § 14 stk 1 og 2. (se indbydelsen) 

  - Ændringen blev vedtaget for 2. gang, hvilket var nødvendigt, idet vedtægterne foreskriver, 

at vedtægtsændringer, skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Denne 

gang var vedtagelsen enstemmig og forslaget er endeligt vedtaget. 

 

Jørgen nævnte, at lyddæmpning stadig er på ønskelisten. Den står dog lidt i venteposition, idet 

det vil blive en betydelig udgift, og bestyrelsen ønsker først, at ”polstre” forsamlingshusets  

økonomi, inden der igangsættes større investeringer. 

Desuden er lydudstyret ikke helt på plads. 
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5. Budget og fastlæggelse af kontingent 

Kassereren gennemgik det udleverede budget for 2021. Budgettet og det opkrævede      

kontingent blev godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelse 

På valg var Bjarne Strand, Gitte Rasmussen, Signe Haarh Landon og Lore Rørvig. 
Bjarne Strand modtog ikke genvalg. Desuden var Camilla Veng stoppet sidste år.  
De øvrige bestyrelsesmedlemmer ville modtage genvalg. Det betød, at der var to pladser 
ledige i bestyrelsen. 

a. Charlotte Romlund Hansen og Yvonne Gørtz blev valgt som nye 

bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer på valg blev genvalgt.  

7. Valg af suppleanter.  

På valg var Lars Iversen og Claus Thomsen. Claus modtog ikke genvalg. 

a. Lars Iversen blev genvalgt og Pernille Ask Aabo blev valgt som ny suppleant. 

 

8. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter 
Gerhardt Grøn og Anette Lassen var revisorer. Anette ønskede ikke genvalg. 

Gerhardt Grøn blev genvalgt til revisor og bilagskontrollant. Som ny revisor blev Jørn 

Jørgensen valgt. 

 

9. Evt. 

a. Bestyrelsen takkede Bjarne for hans arbejde i bestyrelsen og de mange års 

energiske arbejde som vores kasserer. 

b. Bestyrelsen takkede Claus Thomsen for hans arbejde i bestyrelsen. Claus havde 

været med i rigtig mange år. 

c. Vi savner fællesspisninger. Der blev dannet et oktoberhold. Desuden er et 

novemberhold på trapperne. 

d. Sangaften efterlystes: den kommer engang i november. 

e. Biblioteksarrangementer: 14.oktober: Lotte Kaa Andersen og 11. november: Jesper 

Wung Sung. 

f. Desuden blev et julekalender arrangement efterlyst, men det finder kun sted hvert 

andet år, men frie initiativer bydes jo altid velkommen. 

 

Mogens erklærede Generalforsamlingen som afsluttet, og der blev klappet. 

Herstedøster, den 28. september 2021 


