Strandens Forsamlingshus
Strandskolevej 296
2660 Brøndby Strand – tel 4373 2071 – Susanne mobil 2740 7044
www.strandens-forsamlingshus.dk

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl 19:30
Pæn deltagelse ved ca 50 personer.
Alle var indbudt til spisning forinden.
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
Formanden berettede om året 2017:







I december 2017 fejredes 75-året for indvielsen af Forsamlingshuset med udgivelsen
af et festskrift samt en reception for foreningens medlemmer, øvrige brugere og
gæster.
Begivenheden blev fulgt op af et foredrag ved Lisbeth Hollensen fra
Forstadsmuseet. Heri deltog også medlemmer af Lokalhistorisk Forening for
Brøndby Strand.
Foreningen har afholdt andre underholdningsarrangementer såsom
Sensommerbuffet med musik, Musikaften med Big Blue Band, Brunch & Dans samt
Juletræsfest.
Også Bankoaftenerne trækker mange deltagere. Tak til alle hjælpere.
Der har ikke været noget større behov for reparationer, renovering eller
nyanskaffelser. Senere opstående behov af større karakter holdes for øje.
Stor tak til Susanne og Bjarne for at varetage den store aktivitet i Forsamlingshuset.
De gør bestyrelsens arbejde meget let.

Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2017
Kassereren gennemgik Husets driftsregnskab som har udvist positiv udvikling i omsætning.
Der indgår ikke længere husleje fra den fraflyttede bolig. Lidt renter er opnået trods det lave
renteniveau. Der har været nogle udgifter til annoncer i forbindelse med jubilæet. Øvrige
udsving på ordinære poster kan tilskrives det aktuelle betalingstidspunkt. Årets overskud er
på godt 113K.
Foreningens regnskab baserer sig på et stabilt medlemstal på knap 200 medlemsnumre. Det
ses, at Banko betyder meget for overskuddet, der genanvendes som tilskud til Foreningens
øvrige arrangementer. Der har været store enkeltudgifter til 75-års jubilæet og dermed
underskud i 2017, men det akkumulerede overskud viser jo, at der ikke er tale om nogen
”risky business”.
Begge regnskaber blev godkendt.
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Kontingentet for 2019 blev fastsat til uændrede 150 kr.
4.
a.
b.
c.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant
Kasserer Jan Schneider Tilli genvalgtes for to år.
Bestyrelsesmedlem Arne Nystrup Mortensen genvalgtes for to år.
Jeanette Johansen genvalgtes som suppleant.

5.
a.
b.
c.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jørgen Thestrup genvalgtes.
Peter Christiansen genvalgtes.
Per Mølgaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.

6. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
7. Eventuelt
En stemme fra salen opfordrede til applaus til Susanne og Bjarne for den store indsats. Der
blev straks klappet.
Susanne bad derefter om ordet for at takke alle gæster for at bruge huset, samt takke
bestyrelsen der jo er deres arbejdsgiver, for det gode samarbejde. Gav ros videre til Bjarne
for altid trofast opbakning. Alt i alt god basis for dejlige arbejdsdage i forsamlingshuset.
Dirigenten kunne derefter lukke generalforsamlingen kl 20:05.
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