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Dato 13/3-2018 
 
Referat fra generalforsamlingen i Foreningshuset Sundholm 8 den 13/3-2018 
 
Mødet startede med lidt at spise (Chilli-con-carne) forarbejdet af kokkene Niels & Steen 
 
Formanden bød velkommen  
 
1: Valg af dirigent: 
 Niels Balling blev valgt 
 Han konstaterede at generalforsamlingen ar lovlig indkaldt (8/2-2018) 
 
2: Valg af referent: 
 Bo Sand blev valgt 
 
3: Valg af stemmeudvalg: 
 Steen Svare og Susanne Almquist blev valgt 
 
4: Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år:  
Formanden gennemgik diverse overheads for  
 Mål i virksomhedsplan 2017: 
 -600 årlige aktiviteter 
  -660 borgerdrevne aktiviteter 
  -195 borgerrettede lejeaktiviteter 
  I alt 855 medlemsaktiviteter 
 -Kultur-, lærings- og netværksstyrkende tilbud til og med kvarterets borgere. 
  (se vedheftet liste) 
 -Borgerinddragende tiltag, herunder IT-læring, integrationsprojekter og 
  generelle sundhedstiltag. 
  (se vedheftet liste) 
 -Mindst 10 årlige, åbne kulturarrangementer, årlig frivillig fredag og 
  arrangement ved Grundlovsdag. 
  (se vedheftet liste) 
 -Etablering af ekstra køkken til at understøtte aktiviteter vedrørende kost og 
  madlavning. 
  Køkkenet er etableret på 1. sal 
  Samt en bar i udestuen 
   Vi takker Amager Vest for tilskuddet 
 -Plan for renovering og ibrugtagning af 2. sal og oprettelse af en borgerdrevet  
  non-profit café. 
  Planen for renoveringen er lavet og Amager Vest Lokaludvalg har 
  foreslået kommunen at 2. sal renoveres. 
   Bestyrelsens arbejde er nu at finde lejere der kan 
   bidrage økonomisk mm til huset.  
 -Arbejde for en samlet udviklingsplan for Sundholm og for et godt samspil med 
  det omkringliggende samfund.  
  Vi satte lokalområdet til debat i arrangementet BYG eller BEVAR 
  ved lille grundlovsdag den 3. juni.  
 -Projekt finansieret via §18 til inklusion af udsatte borgere i fritidsaktiviteter ved 
  at invitere dem ind i vores foreningshus: 
  For bevillingen har vi i samarbejde med FrivilligcenterAmager: 
  -Understøttet etableringen af Næstehjælpernes café og depot til 
   donation. 
  -Understøttet Næstehjælperne i at søge midler og at organisere  
   sig. 
  -Lavet et socialt samværdstilbud for sundholmere med 10 
   fællesspisninger og udflugter i 2017.  
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  -Understøttet andre tilbud for bl.a. etniske minoriteter, mennesker 
  berørt af misbrugs- eller afhængighedsproblematikker, autisme- 
  og asbergers, ADHD eller kræftramte.  
 
 Bestyrelsesarbejdet i 2017: 
  -8 bestyrelsesmøder (og én julefrokost) 
  -Opfølgning på budget og løbende sikring af kvalitet i driften. 
  -Arbejde med hjemmeside og kommunikation. 
  -Planer for 2. sal og non-profit café. 
  -Koncept for kulturcafé. 
 
 Visioner for 2018:  
  -Fortsat involvere politikere og vise værdien af huset frem. 
  -Sikre midler til 2. sal. 
  -Arbejde for en solid økonomi. 
  -Arbejde for at gøre huset mere synligt i lokalsamfundet og at flere 
   kommer her.  
  -Styrke kommunikationen internt og eksternt. 
  -Indgå i udviklingsarbejdet med medlemmer, lejere og Amager 
   Kultur om café og kulturaktiviteter.  
  -Samarbejdet med lokaludvalget om deres visionsplan for 
   Sundholmskvarteret.  
Teddy supplerede med annonceringen af medlemsmødet den 9/4, hvor man bl.a. ønsker at 
diskutere brugen af Foreningshuset.  
 
Debatten:  
 Anna: Efterlyste en mere fleksibel mulighed for at booke lokaler. Anna synes at 
 der er for mange ’faste’ lejere som ikke giver mulighed for andre. 
 Kim: Var inde på det samme. Muligheden for at udnytte evt. afbud. 
 Teddy: Svarede at det er et spørgsmål om fleksibilitet i vores bookingsystem, 
 som vi ser på. 
 Manja: Appellerede for et øget politisk pres for ombygningen af 2. sal. OB er 
 positivt indstillet. 
Beretningen blev godkendt. 
 
5: Fremlæggelse af regnskabet for Foreningshuset Sunsholm 8 
 (se vedhæftet liste) 
 Der er en mindre forøgelse af udgifter til administration.  
Debat: 
 John: Havde bemærket 5 store éngangsudgifter, og efterlyste et mere 
 gennemsigtigt regnskabsprincip. 
 Niels: Efterlyst lejere til at fylde ledige arbejdspladser. 
 Teddy: Udgifter til tekniske løsninger er flyttet af hensyn til moms. Han  
 Ønskede også flere lejere til de ledige arbejdspladser.  
 Anna: Havde bemærket de store udgifter til IT. 
 Teddy: Ønsker nyt alarmsystem ifb. med udvidelsen af 2. sal. Han gjorde 
 opmærksom på, at huset bliver benyttet af ’tvær-søjle-brugere’ altså brugere 
 der benytter sig af forskellige initiativer der støttes af forskellige kommunale 
 forvaltninger. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
6: Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for enkeltpersoner forbliver uændret, men 
 at netværksgruppers, foreningers og firmaers kontingent øges fra 100 kr. til 200 
 kr. om året 
 Det personlige kontingent fastholdes på kr. 100,- 
Kontingentet blev vedtaget 
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7: Bestyrelsen foreslår 3 ændringer af foreningens vedtægter. Der er ikke stillet andre forslag 
til behandling på generalforsamlingen. 

Forslag 1: Ændring af §4, stk. 2 

Nuværende formulering: 
 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. 
 Den indkaldes med fire uges varsel til medlemmerne og skal indeholde 
 dagsorden og et revideret regnskab. 
 
Forslag til ny formulering: 
 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. 
 Den indkaldes med fire uges varsel til medlemmerne og skal indeholde 
 dagsorden.  
 
Forslag 2: Ændring af §4, stk. 3 
 
Nuværende formulering: 
 Alle medlemmer der senest 14 dage før generalforsamlingen har betalt skyldigt 
 kontingent, er stemme- og valgberettigede. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt,  men medlemmer er valgbare til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem. 
 Hver deltager på generalforsamlingen har kun én stemme, uanset hvor mange 
 foreninger, deltageren repræsenterer. Hver forening har én stemme.  
 
Forslag til ny formulering: 
 Alle medlemmer, der før generalforsamlingen har betalt skyldigt kontingent, er 
 stemme- og valgberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men 
 medlemmer er valgbare til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem. Hver 
 deltager på generalforsamlingen har kun én stemme, uanset hvor mange 
 foreninger, deltageren repræsenterer. Hver forening har én stemme.  
 
Forslag 3: Ændring af §4 stk. 5 
 
Nuværende formulering: 
 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
 14 dage før afholdelsen.  
 
Forslag til ny formulering: 
 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
 14 dage før afholdelsen. Revideret regnskab, budget samt indkomne forslag 
 skal sendes ud til medlemmerne senest 7 dage før afholdelsen.  
 
Forslagene kom til afstemning og blev vedtaget med alle stemmer (17) 
 
8: Budget  
Teddy fremlage budgettet, som blev taget til efterretning. 
 
9: Valg til bestyrelsen 
 Tina Belsø ønskede ikke at genopstille. 
 
 Frank Jensen blev genvalgt som formand for 2 år. 
 Birgitte Maltesen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 
 John Knudsen blev valgt som suppleant for 1 år. 
 Lisa Elsbøl blev valgt som suppleant for 1 år.  
 
10: Valg af revisor og revisor suppleant 
 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen peger på frivilligcentrets revisor:  
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 Allan Christiansen, AKC Kreston 
 Lyngby Hovedgade 47, 1. 
 2800 Kgs. Lyngby 
 
Bestyrelsen foreslår ligesom sidste år, at der ikke udpeges en revisorsuppleant. 
 
Forslaget blev taget til efterretning 
 
11: Eventuelt 
 Kim: Slog til lyd for Kvartersdagen den 1/9, der bliver afholdt i Nabohaven i 
 Telemarksgade. Invitation følger. 
 John: Gjorde opmærksom på at der skal søges Lejlighedbevilling hvis der 
 serveres alkohol til foreningernes åbne arrangementer.  
 Niels: Meddelte at der som regel ikke er problemer med at søge en 
 Lejlighedsbevilling. Det kan foretages på nettet. 
 John: Annoncerede IT-camp fra fredag den 23/3 til søndag 25/7, fra 10 – 17, 
 Campen finder sted i Foreningshuset. 
 
 (journalist): skal generelt tage sig af formidlingen med vore omgivelser og 
 medlemmer. (hjemmeside – FB – Sundholmskvarteret – Amager Kultur mmm) 
 
Formanden takkede for deltagelsen og afsluttede mødet.  
 Og så blev der serveret rester 
 
 
 
 
______________________________  _____________________________ 
 Formand    Dirigent 
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Kultur-, lærings- og netværksstyrkende tilbud til og med kvarterets borgere:  
 
SENIORITSTUEN/SMARTRECOVERYDANMARK/NÅLEØJETSVENNER/MULTIKULTURE
LKVINDEKLUB/DANSKFORTOSPROGEDE/FÆDREGRUPPENAMAGERBRO/DANSKVIET
NAMESISKFORENING/AUTISME OGASPERGER FORENINGEN/LEKTIECAFÉ 
/KØBENHAVNSFØDEVAREFÆLLESSKAB/SUNDHOLMSKVARTERETSNETVÆRKSGRU
PPE/LIVISUNDBY/AMAGERPILEFLETFORENING/KRÆFTFORENINGENTIDSLERNE/AD
HD-FORENINGEN/MØDREGRUPPE/SUNDHOLMERNESMADKLUB/ 
NÆSTEHJÆLPERNEAMAGER/HOMESTARTFAMILIEKONTAKT/UNGENETVÆRK/GIRLZ
UNITED/KVARTERMANAGERAMAGERBRO/AMAGERVESTLOKALUDVALG 
 
Borgerinddragende tiltag, herunder IT-læring, integrationsprojekter og generelle 
sundhedstiltag: 
 
SENIORITSTUEN/SMARTRECOVERYDANMARK/BYDELSMØDRENE/ 
NÅLEØJETSVENNER/MULTIKULTURELKVINDEKLUB/ 
DANSKFORTOSPROGEDE/FÆDREGRUPPENAMAGERBRO/DANSKVIETNAMESISKFO
RENING/AUTISME-
OGASPERGERFORENINGEN/KØBENHAVNSFØDEVAREFÆLLESSKAB/KRÆFTFORENI
NGENTIDSLERNE/ADHD-
FORENINGEN/MØDREGRUPPE/SUNDHOLMERNESMADKLUB/NÆSTEHJÆLPERNEAM
AGER/HOMESTARTFAMILIEKONTAKT/GIRLZUNITED/ 
DETLETTEVALG/BRUGERFORENINGENSUNDHOLM/AMAGERHEALTHYGIRLS 
 
Mindst 10 årlige, åbne kulturarrangementer, Frivillig Fredag og grundlovsarrangement 
Åbne kulturaktiviteter i 2017: 

 
-Debatmøde på Lille Grundlovsdag 
-Røde Kors KBH 100 år: Vandreudstilling   
-Frivillig Fredag på Amagerbro Torv  
-Månedlige fællesspisninger v. KBHFF 
-Valgaften og fællesspisning med Amager Fælled Skole 
-3 kulturarrangementer med Liv i Sundby 
-VeluxFonden: Oplæg om pulje til aktive ældre v. Frivilligcenter Amager 
-Fastelavnsfest v. Beboerforeningen Sundholm Syd 
-Red Barnets Landsindsamling 
-Debatarrangement v. Næstehjælperne Amager 
-Julemaduddelingv. Næstehjælperne Amager 
-Juleaften v. Brugerforeningen på Sundholm 
 
 
 
 


