MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE
Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N. Tlf. 87 39 29 99, www.jbhfondene.dk

Formand:
Erik Nedergaard Jensen
Stokbrovej 102, Elev, 8520 Lystrup
Tlf. 23323980 Mail: enjtoe@gmail.com

Referat af medlemsmøde i Medarbejderfonden Hustømrerne den 14. juni 2021
Dagsorden:
1. Beretning og regnskab
2. Valg
a. 2 bestyrelsesmedlemmer, 2-årig periode:
b. 1 bestyrelsesmedlem, 3-årig periode:
c. 1 suppleant, 2-årig periode:
d. 1 suppleant, 1-årig periode:
3. Beretning om Hustømrerne A/S

afgående Jørgen Hansen
afgående Claus Gyldendahl Christensen
afgående Oluf Møberg
afgående Johannes Hejlskov Sørensen
afgående Jan Vibæk Madsen

Ad. 1
Formanden bød velkommen til medlemsmødets 31 tilmeldte, og udtalte derefter mindeord
om Mogens Bødiker, Peder Rasmus Nielsen og Niels Christian Christensen, der er afgået
ved døden siden sidste medlemsmøde.
Derefter gik formanden over til den egentlige beretning:
Status i Medarbejderfonden Hustømrerne:
Fonden har i dag 130 medlemmer, hvoraf 80 er i arbejde. Der er 33 pensionister med 10-års
anciennitet, og 6 med 5-års anciennitet. Der er 11 enker efter tidligere medlemmer.
Fonden har, i den 2-årige periode siden sidste medlemsmøde, vist opmærksomhed ved ikke
færre en 16 runde eller halvrunde fødselsdage, og 1 gang ved et 25-års jubilæum.
Vi har ligeledes vist deltagelse ved 2 bisættelser.
Jørgen Hansen og jeg fik besøgt en del af fødselarerne, men på grund af Coronarestriktionerne fik andre en telefonopringning på deres fødselsdag samt en kontant
overførsel til deres bankkonto.
Til julen 2019 blev der, til pensionisterne i fonden med 10-års anciennitet, udbetalt 5.500,00
kr. og det halve til enkerne. I 2020 blev der udbetalt 5.000,00 og det halve til enkerne.
På et bestyrelsesmøde i november måned 2019, blev det besluttet at vi skulle forsøge at
skabe et større kendskab til Medarbejderfonden blandt fondens yngre medlemmer i arbejde
Vi omdelte derpå en gave, ledsaget af et julebrev, med en orientering om Medarbejderfondens virke, vort ejerforhold i JBH Gruppen og vores fælles medarbejdereje til vores
arbejdspladser. Der blev omdelt ca. 75 gaver i form at portvin og Ginger Beer. Dette blev
gentaget til julen 2020. Vi har erfaret, det er noget som er blevet godt modtaget, og mon ikke
det er noget som er kommet for at blive?
2019 var året hvor Medarbejderfonden Hustømrerne havde eksisteret i 25 år. I bestyrelsen
havde vi en beslutning om, at dette ikke skulle markeres. Året 2019 var dog det samme år
som Hustømrerne A/S kunne fejre sit 100-års forretningsjubilæum. Og det blev fejret.
I den forbindelse blev alle pensionisterne i Medarbejderfonden inviteret sammen med alle
medarbejderne med ledsager, til en stor fest med underholdning, spisning, musik og dans,
som blev afholdt i restaurant ”Savværket” i Holme, den 8. juni 2019.
Udover at blive inviteret til festen, blev vi opfordret til at bidrage med et indlæg om
Medarbejderfonden.
Vi fik her mulighed for at lykønske vort gamle firma Hustømrerne A/S med sit enestående
forretningsjubilæum inden for den danske arbejderkooperation, samtidig med at vi kunne
udbrede kendskabet til Medarbejderfonden Hustømrerne blandt 250 festdeltagere
I december måned 2020 besluttede bestyrelsen i JBH Gruppen, at de tilbagekøbte aktier
med pålydende værdi af 456.000,00 kr. som er en del af et tilbagekøbsprogram over 5 år,
vedtaget på generalforsamlingen i JBH Gruppen i 2019, nu skulle tilbydes de 3
medarbejderfonde i Jorton, Boligbeton og Hustømrerne, med en pålydende værdi af
152.000,00 kr. til hver fond.
På generalforsamlingen i JBH Gruppen i april måned, blev det vedtaget at udbyttet skulle
være 70% af aktiekapitalen. Det er en fordobling i forhold til de 3 foregående år.

Fordoblingen af udbyttet, skal ses i lyset af, at vi i fonden skal købe de føromtalte aktier.
Udbyttet, som beløber sig til 423.500,00 kr., giver os mulighed for at købe de tilbudte aktier,
uden at vi får færre midler til uddelinger.
Efter købet af aktierne, vil vi få et merudbytte på ca. 60.000,00 kr. for 2020.
Når købet er faldet på plads, vil vores aktiebeholdning i JBH Gruppen udgøre 757.000,00 kr.
pålydende værdi. De 3 medarbejderfonde vil herefter være indehavere af 88% af
aktiekapitalen i JBH Gruppen.
Medarbejderfonden modtager ikke udbytte af de 152.000,00 kr. pålydende værdi for
regnskabsåret 2020.
Fra bestyrelsens side, vil vi gerne udtrykke glæde over det forhøjede udbytte, samtidig med,
at vi får en større andel af aktierne i JBH Gruppen. Det giver anledning til optimisme for
fremtiden, med tro på yderligere udvikling for medarbejderfondene.
På koncernens generalforsamling, blev der fremlagt et forretningsregnskab med en
omsætning på godt 1,9 milliarder kr. og med et resultat efter skat på 84 mill. kr., mod 69 mill.
kr. året før.
Ledelsen i JBH Gruppen anser koncernresultatet som tilfredsstillende.
Udflugt til Tirpitz:
Søndag, den 15. september 2019, havde Hustømrerne A/S og Medarbejderfonden i
fællesskab arrangeret en tur til Bunkermuseet Tirpitz i Blåvand. Vi mødtes til afgang fra
Katrinebjergvej kl. 9.00. Efter vi havde fundet os godt til rette i bussen, blev der serveret kaffe
og rundstykker. Jeg kan ikke huske, om der var en morgenbitter til, det tror jeg.
Ved 12-tiden nåede vi frem til Ho Kro, hvor vi blev budt på en omfangsrig buffet, ledsaget af
øl, vand og vin.
Da måltidet var indtaget, kørte vi til Tirpitz, hvor en guide kom ombord i bussen og gav en
orientering om museet.
Vi kunne herefter bevæge os frit rundt i det underjordiske museum, som udover historien om
2. verdenskrig, også indeholder 20.000 års historie om havet og vestkysten. Museet Tirpitz
er bygget omkring de gamle bunkers fra 2. Verdenskrig, som var en del af Atlantvolden, og
som på dette sted skulle sikre tyskerne indsejlingen til Esbjerg.
Efter ca. 3 timer under jorden, fortsatte vi til Hjerting Badehotel, hvor vi fik serveret kaffe,
med de største flødeskumslagkager, jeg har set.
Efter kaffebordet gik turen direkte tilbage til Katrinebjergvej.
Det var en vellykket tur der havde 27 deltagere.
Tur i Aarhus Teater:
Tirsdag, den 3. marts 2020 havde Hustømrerne A/S og Medarbejderfonden inviteret
medarbejdere og medlemmer i fonden med ledsagere til en tur i Aarhus Teater, for at
overvære den meget anmelderroste forestilling ”Lyden af de skuldre vi står på”, et
teaterstykke om nyfortolkninger af kendte gamle danske sange og salmer.
Vi mødtes i Kampmann-salen, hvor vi blev budt velkommen og fik en introduktion til
forestillingen af én af skuespillerne i stykket.
Der var indlagt en pause mellem 1. og 2. akt, hvor vi vendte tilbage til Kampmann-salen, og
der fik serveret en drink, inden vi igen skulle tilbage til teatersalen.
Turen i teatret må siges at være meget vellykket, ikke færre end 55 deltog denne aften, og
som var ugen før Danmark blev lukket ned på grund af Coronasmitten.
Som afslutning, vil jeg sige tak til mine kolleger, for det behagelige fællesskab, vi har i
bestyrelsen. Derpå vil jeg takke Hustømrerne A/S fordi vi blev inviteret med til 100-års festen
og derved også fik markeret Medarbejderfondens 25-års eksistens. Derudover tak for den
velvilje, der er til at støtte vores arrangementer, herunder kaffebordet som afsluttede
pensionisternes egen sommerudflugt på Hvidsten Kro i august 2019.
Der skal også lyde en tak til Medarbejderklubben, for omdelingen af julegaverne til vores
yngre medlemmer i arbejde.
Jeg overgiver hermed beretningen til medlemsmødet.
Formanden gennemgik herefter regnskabet. Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller
bemærkninger til hverken beretning eller regnskab.

Ad. 2
Valg:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer, 2-årig periode: Jørgen Hansen blev genvalgt
Claus Gyldendahl Christensen blev genvalgt
b. 1 bestyrelsesmedlem, 3-årig periode: Oluf Møberg blev genvalgt
c. 1 suppleant, 2-årig periode:
Johannes Hejlskov Sørensen blev genvalgt
d. 1 suppleant, 1-årig periode:
Jan Vibæk Madsen blev genvalgt

Ad. 3
Adm. direktør Morten Sort Mouritsen aflagde beretning om Hustømrernes aktiviteter i den
forgangne periode.
Aftenen blev afsluttet i hyggeligt samvær med smørrebrød og øl.
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