
Referat generalforsamling torsdag den 24/3 2022 

 

Deltagere på mødet: 

Danni Thomsen Jan Vinten  Karina Skovgaard Lindvall 

Kimie Pedersen Pernille Petersen Ivan Søndergård Lena Ponsel   

Steen Jensen  Jette Degenkolw Tove Kragh  Anna Simonsen 

Rico Willadsen Martin U Bichel  

 

1. Diregent: Danni  Referent: Kimie Møde er indkaldt til tiden. 

 

2. Formandens beretning: (snak om ungdomsfester - ) 

 

Det har været et stille år i 2021.  

Der har været 2 nedlukninger, som har været lidt udfordrende, og kedeligt.  

Men heldigvis havde vi opbygget en buffer så vi har kunne have lukket uden mavepine. 

Vi havde på baggrund af de erfaringer vi gjorde ved den først nedlukning, gjort nogle tiltag, som vi mener 

var rettidig omhu.  

Vi har sparet på flg. Måde.  

- Lukket Internet/telefon 

- Fået ny udbyder af hosting.  

- Ændret .com til .dk 

- Optimeret vores forsikringer.  

- Nyt og opdateret booking program.  

Vi har fortsat siddet uden husleje til kommunen, men der er stadig faste udgifter.  

Men vi har ikke stået stille:  

Vi har haft gang i en hel del: 

- Ny hjemmeside 

- Launchet ved at husstandsomdele flyers, med mulighed for tilmelding til mail liste. 

- Nyt booking program, designet til OS! 

- Spise arrangementer.  

- Møder med kommunen, som har været MEGET positivt. De vil os meget gerne, og er MEGET 

hjælpsomme.  

- Kælder 

- Indgang ved Køkken 

- Evt. ny udluftning. 



Nu er vi i gang igen. 

Økonomisk står vi godt i øjeblikket, men vi passer lidt på pengene, da vi jo ikke kender fremtiden, og fordi vi 

har en skattegæld stiftet af tidl. Kasser, som vi håber på at få eftergivet.  

Masser af bookinger, helt ind til slut Juli.  

Vi har afskaffet Sommerferie lukningen, da vi mente at vi ikke havde økonomi til at holde lukket i en hel 

måned. Og dette har vist sig at være et klogt valg, da der er mange bookinger i Juli  

Vi kører nu en lidt anderledes stil, som ikke laver gratis arrangementer, vi har lavet reklamer nok for os selv.  

Vi er nu bevidste om at vi er en forening, der skal generere overskud, så vi har mulighed for at investere i 

huset, og få fornyet de gamle slidte look.  

 

Årets arrangementer:  

Der er gang i Banko igen, og det er en stor succes, de har også doneret vores julelys. 

Vi havde et julemarked, som var en succes.  

Vi måtte desværre aflyse oktoberfest, men vi prøver igen i år.  

Vi prøver at afholde påskefrokost.  

 

Vedr. kasser, er retssag udskudt, den kører som en tilståelsessag, og skulle have været 9. marts.  

Desværre blev dommeren syg, og der er endnu ikke berammet nogen ny dato for det nye retsmøde.  

Det kan dog have lange udsigter, og de er ikke sikre på at det kan blive i år.  

 

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for et super spændende år,  

Der er en fantastisk stemning i bestyrelsen, og der er masser af gode initiativer.  

Og ikke mindst har vi en kasser, med gang i som BARE er god til at få sat tingene i gang!  

 

 

3. Kasserens regnskab: Gennemgået regnskabet (Godkendt) 

 

4. Indkomne forslag: 

1. forslag: godkendt 

2. forslag: ændringsforslag godkendt 

3. forslag: godkendt 

 

4. Jette forslag støjplader på væggen i den lille sal. Vi snakker med kommunen om det.  

 



5. Danni genvalgt 

Kimie genvalgt 

Ivan genstiller ikke – ingen andre opstiller. 

Fremtidig 6 mands bestyrelse 

 

Suppleanter:  1. Rico   2. Ida Maria Thomsen 

Revisor: 1. Mathilde  2. Martin 

 

Formanden takkede Ivan for hans indsats gennem årerne. 

  

6. Fastsættelse kontingent i 2023. 100kr godkendt. 

 

7. Diverse: intet. 

 

Tak for god ro og orden.  

 

  


