
HerctedøstrForsamfi ngs/ttrs
Referat af ordinær Generalforsamling den 27. februar 2OL7

Fremmøde: 26 medlemmer samt 1L personer fra bestyrelsen.

Valg af dirigent og referent.
Formanden Christiane Scheel bød velkommen og foreslog Mogens Haahr som dirigent. Mogens
blev valgt og konstaterede Generalforsamlingen som lovligt varslet.

Valg af referent: Christa Rossen

2. Formandens beretning
Formanden redegjorde for årets gang iforsamlingshuset: Der blev afholdt i alt22 arrangementer
heraf 7 fællesspisninger. Forsamlingshuset stod for 9 forskellige arrangementer (fastelavnsfest,

hj ertestarter-demo, loppemarked, Sct. H a nsfest, gad ekærsfest, j u lema rked, ba nko,
julekalenderlåge og juleværksted), mens 4 arrangementer (2 musikalske forestillinger, Harry Potter
troldmandsskole og lysvandring) blev afholdt i samarbejde med Albertslund Bibliotek. Endelig blev
to foredrag arrangeret i samarbejde med Kirken, Biblioteket. Christiane pointerede, at alle disse

arrangementer kun kan afholdes, fordi så mange medlemmer deltager og hjælper med praktiske

opgaver lige fra kagebagning til havearbejde. Christiane efterlyste desuden gode ideer til
bibliotekets arrangementer i huset.

- der henvises i 6vrigt til beretningen, der kan findes på hjemmesiden:
www. h e rsted oste rfo rsa m I i n gs h u s. d k/fo r-m ed I e m m e r

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

3. Kontrolleret regnskab v. kassereren
Bjarne Strand gennemgik det fremsendte årsregnskab og havde disse bemærkninger:

lndtægten fra udlejningerne i 2016 er væsentlig højere end gennemsnittet for de seneste år og kan

måske tilskrives de nye toiletfaciliteter. Grundejerforeningen har betalt for hjertestarteren og for
monteringen udenfor bygningen. En væsentlig del af indtægterne, i alt kr.39.L62, kommer fra de
mange arrangementer der i årets løb er afholdt i Forsamlingshuset. lsær loppemarkedet,
julemarkedet og bankospillet har bidraget væsentlig til indtægterne.

På udgiftssiden er vedligeholdelsen af ejendommen den største post, hvoraf udskiftning af
opvaskemaskinen beløber sig til kr. 26.250. Herudover er der foretaget nødvendig vedligeholdelse
af de elektriske installationer i køkken og sal.

Årets resultat på kr. L!L.718forøger egenkapitalen, der ved regnskabsårets udgang er opgjort til kr.

236.423, hvilket er meget tilfredsstillende.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. lndkomne forslag
lngen forslag



5. Budget og fastlæggelse af kontingent
Det omdelte budget for 2OL7 blev af kassereren kommenteret således:

Bestyrelsen har besluttet sig for et forsigtigt budget med hensyn til indtægterne. På

udlejningssiden har vi på nuværende tidspunkt ikke reservationer der tegner til, at vi når sidste års

niveau. Da der ikke er planlagt loppemarked i 2AL7 er forventningerne til indtægterne for
arrangementer ligeledes reduceret iforhold til 2016.

Kontingent for 2Ot7 er budgetteret uændret med kr. 300,- pr. husstand og kr. 150,- for enlige
pensionister.

Bestyrelsen har flere emner på ønskesedlen. Foruden en planlagt renovering af scenelyset,

rensning af ventilationssystemet samt afslibning og lakering af gulvet i salen, er fornyelsen af

køkkenet den næste større opgave bestyrelsen vilarbejde på.

På forespørgsler fra salen om bl.a. pris på et nyt køkken, er svaret, at vi endnu ikke har indhentet
tilbud, men vil undersøge priser, køkken systeme6 bedst mulige udnyttelse af rummet etc.

Der er planer om at lægge et foreløbigt nyt gulv i køkkenet indtil et nyt køkken kan realiseres.

Budgettet for 2OL7 forventes at balancere med indtægter/udgifter på i alt kr. 171.000

Budget for 2Ot7 blev godkendt

5. Valg af bestyrelse
Alle medlemmer undtagen Claus Thomsen modtager genvalg. Christiane meddeler, at Claus

Thomsen har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem, da han ikke længere er bosiddende i

landsbyen. Vil gerne fortsætte som suppleant. Jørgen Kjeldergaard vil gerne stille op til bestyrelsen

i stedet, Claus tilbyder at overtage hans plads som suppleant.

Dette bifaldes.

7,Yalg af suppleanter
Der mangler således kun L suppleant. Sonja Hoffmann indtræder som suppleant.

8. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter
Leif Andersen og Gerhardt Grøn genvælges.

9. Eventuelt
Der var stor ros og applaus fra salen til det flotte regnskab, bestyrelsens arbejde og Christianes

indsats som formand.

Mogens erklærede Generalforsamlingen som afsluttet på fin vis.
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