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Herstøster forsamlingshus’ generalforsamling. 

 

Mandag den 25 februar 2019 kl. 19.30 

 

Fremmødte: 34 medlemmer samt 12 bestyrelsesmedlemmer 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

a. Dirigent: Mogens Haarh 

b. Referent: Stine Thulin Everhøj 

c. Stemmetællere: Charlotte Romlund Hansen 

 

2. Bestyrelsens beretning v. Formanden 

a. Christiane redegjorde for bestyrelsens beretning. 

b. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

i. Støjniveauet til fællesspisningerne: Der er enighed om, at det er blevet 

bedre efter henstillingen sidste år. Der blev stillet spørgsmål til om der 

kommer lige så mange børnefamilier som tidligere. Det mener man nu, at 

der gør. 

c. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

3. Kontrolleret regnskab v. Kasseren 

a. Lejeindtægteter 152.000 kr – det flotteste resultat nogensinde. 

b. 127 betalende medlemmer ud af 139 mulige + 12 eksterne medlemmer. 

c. Flot overskud på arrangementer. 

d. Ikke betydelige udgifter til vedligeholdelse. 

e. Udgifter på havearbejde: 2.000 kr. til skærver til P-pladsen. Grundejerforeningen 

gav et fint tilskud hertil. 

f. Flot overskud i kassen. 

g. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

4. Inkomne forslag: 

Bestyrelsens forslag og renovering af køkkenet 

Torben gennemgik forslag/tegning samt tilbud på nyt køkken, som blev udleveret til alle 

fremmødte.  

a. Spørgsmål og kommentarer:   

i. Kommer der 2 vandhaner til de 2 vaske? Ja! 
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ii. Er det et problem med ovn og køleskab ved siden af hinanden? Nej, det 

burde være fint siger erfaringerne. 

iii. Er tilbuddet fra HTH det eneste indhentet tilbud? Ja, det er det, da det 

kræver en særlig kvalitet at have et udlejningskøkken, og vi har gode 

erfaringer med det nuværende HTH-køkken. 

iv. Har der været tanker omkring affaldssortering i den nye indretning af 

køkkenet? Der er afsat plads til affaldssortering under en del af bordpladen, 

som ikke bliver optaget af skabe. Derudover er der afsat plads ved vasken. 

Bestyrelsen genovervejer pladsen til restaffald såvel som pladsen til sorteret 

affald. 

v. Der spørges til gulvet? Der bliver lagt fliser, hvilket er praktisk og nemt at 

rengørre. Der er beregnet med fliser i slidstyrke 3, hvilket er stærkt. 

vi. Har der været overvejelser omkring udskiftning af det gamle gaskomfur? 

Det nuværende komfur er et dyrt komfur, som ikke trænger til udskiftning 

vii. Er der tænkt godt arbejdslys ind i forslaget? Ja, det bliver rigtig godt 

arbejdslys. 

viii. Der opfordres til at vi ikke får etableret skabe, som ikke er til at komme til i 

hjørnerne. 

ix. Vi har mulighed for en god selvfinansiering på knap 300.000 kr, hvilket er 

nødvendigt i forhold til at søge fonde.  

x. Det blev diskuteret, hvordan det videre arbejde med nyt køkken skal foregå. 

Bestyrelsen har mandat til at arbejde videre udfra det fremlagte oplæg, hvor 

det forventes at de indkomne forslag og kommentarer tænkes ind.  

 

5. Budget og fastlæggelse af kontingent 

Kasseren gennemgik det udleverede budget for 2019. 

a. Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 

b. Budget og forslag til at fortsætte med uændret kontingent blev vedtaget.  

 

6. Valg af bestyrelse 

På valg var Christiane Scheel, Bjarne Stand, Jack Sander, Gitte Rasmussen, Signe Haarh og 

Jørgen Kjeldergaard. Christiane Scheel modtager ikke genvalg. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. 

a. Lore blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Øvrige medlemmer på valg blev 

genvalgt.  

7. Valg af suppleanter.  

På valg var Sonja Hoffmann Andersen og Claus Thomsen. Begge modtager genvalg. 

Ingen ønsker at stille op til valg, så Sonja og Claus er genvalgt. 
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8. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter 

Gerhard Grøn og Annette Lassen er valgt til revisorer og bilagskontrollanter. 

 

9. Evt. 

a. Bestyrrelsen takker Christiane for det kæmpe store arbejde, hun har lagt i 

bestyrelsen og i arbejdet som formand. 

b. Der stilles forslag om en ny støvsuger. Bestyrelsen har noteret det.  

c. Bestyrelsen stiller spørgsmål til forsamlingen om nogle kender til et firma eller en 

organisation, som udsifter deres stole, da forsamlingshuset er på udkig efter at få 

udsiftet alle stolene.  

 

Mogens erklærede Generalforsamlingen som afsluttet på fin vis. 

 

Herstedøster den 25. februar 2019 

 

 

 

Dirigent Mogens Haarh    Referent Stine Thulin Everhøj 

 

 

 

 

 


