STRANDENS FORSAMLINGSHUS
Strandskolevej 296
2660 Brøndby Strand - tel 4373 2071
www.strandens-forsamlingshus.dk

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl 19:30
Omkring 50 fremmødte som alle deltog i spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen.
Lis Jensen bød velkommen.
1.

Valg af dirigent

Søren Kristensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere generalforsamlingens
lovlighed, idet indkaldelsen var sket rettidigt.
2.

Beretning

Formand, Lis Jensen, berettede om året 2016:










God driftsøkonomi.
Bestyrerparret er fraflyttet boligen der nu skal huse ”Mænds Mødesteder”.
Vi er i dialog med Brøndby Kommune om lån af kommunal ejendom.
Leverancer til arrangementer i Brønden mv.
Afholdte og planlagte foreningsarrangementer.
Bankoaftenerne er fortsat meget populære.
Beskedent vedligeholdelsesbehov.
Medlemstallet ligger på knapt 200 medlemsnumre.
Stor tak til Susanne og Bjarne (dem begge) for deres store arbejdsindsats og for
som altid at være sjælen i forsamlingshuset.

Beretningen blev godkendt.
3a.

Regnskab for 2016

Foreningens regnskab blev gennemgået først. Der er et mindre overskud som jo dog
bidrager til formuen, så vi fortsat kan yde tilskud til medlemsarrangementer jf vores
formålsparagraf. Dem har der været tre af, herunder et om anlægget af Ringsted-banen;
succesen kan nok gentages med et foredrag om signalprogrammet. Den samlede udgift til
Juletræsfesten har været mindre end i de forrige år.
Regnskabet godkendtes.
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Forsamlingshusets driftsregnskab blev herefter gennemgået. Det udviser en fremgang på
ca 10% som resultat af flere ting: Susanne og Bjarnes ihærdige arbejde; stigning i
lokaleleje mv da festerne er ved at vende tilbage; bestyrelsens tilbageholdende
udgiftspolitik. Udlejning af musikanlæg og AV-udstyr indgår nu i varesalg. På grund af
fraflytning af bestyrerboligen er konto for indvendig vedligeholdelse tilbageført og
inkluderet i huslejebeløbet. Den samlede udgift for el, vand og varme forventes at ligge på
ca 80.000 kr årligt.
Med årets overskud og den samlede egenkapital er vi til en vis grad polstret til
forventelige større udgifter fremover såsom ny ovn; opvaskemaskine inkl nødvendig
ombygning af ”Opvasken”; ny isterningmaskine; ny kaffemaskine. Samt istandsættelse af
lokaler når de begynder at trænge.
Der var kommentarer fra salen vedrørende:
-

”manglende” budgettal, men det finder bestyrelsen ikke formålstjenligt.
aflønning til bestyrerparret som er et anliggende mellem bestyrerparret og
bestyrelsen.
stor tak til bestyrerparret, traditionen tro, for deres indsats.

Regnskabet blev herefter godkendt.
3b.

Kontingent for 2017: Foreslået og vedtaget uændret til 150 kr.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant
a.
b.
c.
d.

5.

Formand Lis Jensen genvalgtes for to år.
Bestyrelsesmedlem Helle Kristensen genvalgtes for to år.
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Strunk genvalgtes for to år.
Jeanette Johansen genvalgtes som suppleant for ét år.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

a)
b)
c)

Jørgen Thestrup genvalgtes.
Peter Christiansen genvalgtes.
Per Mølgaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.

6.

Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

7.

Eventuelt.

Søren Kristensen opfordrede (igen) alle med e-mail adresse til at meddele denne; dog vil
det give visse udfordringer at udsende den årlige indkaldelse inkl kontingentopkrævning
på denne måde; eventuelt vil det kræve en vedtægtsændring.
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Der er et ønske om papirhåndklæder på toiletterne i stedet for (våde) frottéhåndklæder.
Susanne rettede en tak til bestyrelsen for at imødekomme ønsket om at fraflytte boligen
samt til bankospillerne for at møde op og altid at være så glade. Også tak til
medlemmerne for at deltage i generalforsamlingen og i andre arrangementer, selv om vi
nogle gange ”godt kan være flere …” Hun og Bjarne er desuden glade for at levere mad
til Brønden, og det er ligeledes dejligt at få lov til at være et service-gen til børnehaverne,
når de har akut behov for madpakker. Der er ikke altid tid til ferie, men det gør så heller
ikke noget.
Dirigenten kunne derefter lukke generalforsamlingen kl 20:20.
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