
 

 

Referat af generalforsamling i Foreningshuset Sundholm 8 den 21. marts 2022 kl. 18.00  

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år 

5. Fremlæggelse af regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

Generalforsamlingen i 2020 blev udskudt,  og valgperioderne forlænget med 1 år som følge af covid 19. Det 

foreslås derfor, at vedtægternes § 4 stk. 2 ændres, så formand vælges i ulige år og kasserer vælges i lige år 

8. Budget 

9. Valg for 2 år 

Valg for 1 år (2 suppleanter) 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Allan Christiansen 

11. Eventuelt 

Der var 20 deltagere 

Formand Frank Jensen bød velkommen og foreslog Anna Overlund Sørensen som dirigent 

Ad 1) Anna Overlund Sørensen blev valgt 

 Anna konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iflg. vedtægterne 

 Anna oplyste, at som følge af corona var valg af formand og bestyrelsesmedlemmer ikke sket 

iht vedtægterne sidste år. Sidste års generalforsamling blev taget til efterretning, men valgene 

ville blive holdt iht vedtægterne på dette års generalforsamling 

Ad 2) Manja Sand blev valgt 

Ad 3) Der var enighed om at udsætte punktet 

Ad 4) Frank Jensen gennemgik bestyrelsens beretning og visionerne for det kommende år:  

 - vi opfylder målene i virksomhedsplan 2021 

 - 2. sal er sat i stand. Vi afventer ibrugtagningstilladelse 

 - ny driftsaftale er på plads med KTF 

 - der arbejdes på at vi bliver synlige i lokalsamfundet 

 - en ny hjemmeside er på vej 

 - brugen af maskinhallen skal udvikles 

 - vi har brug for flere kontorbrugere – vi har ansøgere 

 - vi har søgt om en ekstra driftsbevilling i 2022 
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 Der udspandt sig en debat om udlejning af lokaler. Teddy ville involvere Brugerrådet for at 

finde en løsning. 

 Beretningen blev taget til efterretning 

Ad 5) Teddy gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr. 6.780,00. Vores egenkapital udgør 

kr. 53.755,00. Regnskabet blev taget til efterretning 

Ad 6) Godkendt 

Ad 7)  Forslaget blev trukket 

Ad 8) Budgettet blev godkendt. Hvis vores budget skal hænge sammen, skal vi finde flere 

kontorbrugere. Der er kommet ansøgninger 

Ad 9) Formand og 1 bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år: 

 Frank Jensen blev valgt som formand for 2 år 

 Birgitte Maltesen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år 

 Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 1 år 

 Manja Sand blev valgt som kasserer for 1 år 

 Anette Nielsen og Bo Sand blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

 John Knudsen og Asger Sandal Jeppesen blev valgt som suppleanter for 1 år 

Ad 10) Allan Christiansen blev valgt 

Ad 11) Intet til punktet 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.45 

 

Referent Manja Sand 

4. april 2022 


