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Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen 
Hygge og Samvær den 8. marts 2016 i Fælleshuset. 

 
Punkt 1. Valg af dirigent 

Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig 
mulighed for at blive fritaget for dirigenthvervet mens hans forslag 
under punkt 7 blev behandlet. Dette anså generalforsamlingen ikke 
som noget problem. 
 

Punkt 2. Valg af referent 
 Som referent blev valgt Alis Petersen 
 

Punkt 3. Valg af stemmeudvalg 
Til stemmeudvalget blev valgt Margit Christensen, Carlo Knudsen og   
Jimmi Bader. 
 

Punkt 4. Godkendelse af dato for indkaldelse og dagsorden 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt med 
angivelse af korrekt dagsorden. 
 

Punkt 5. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen, ved formand Keld Petersen, fortalte om året der var gået 
og  
at der stadig er god tilslutning til arrangementerne 
at torsdags cafeen har svingende deltagelse, men er så godt et 
initiativ, at den fortsætter 
at aktivitetsdagen meget gerne må genopstå, i gang-hjælp kan fås hos 
Eigil 
at det er lykkedes, at nedbringe foreningens kassebeholdning via bl.a. 
køb af parasoller 
at der skal lyde stor tak til alle for årets arbejde 
at det er i orden at finansiere ”dyre ture/aktiviteter/vinindkøb” via 
projektkontoen 
at ændring af vedtægternes § 6 følger under punkt 7 
Under debatten om bestyrelsens beretning blev blandt meget andet 
fortalt, at afdelingsbestyrelsen havde henvendt sig til bestyrelsen i 
Hygge og Samvær og forespurgt om det var muligt at indkøbe nye 
parasoller, da de gamle var mørnet op af solen og der ikke var taget 
højde for dette i budgetlægningen i afdelingen.  
Afdelingsformand Leif Dahl Christensen beklagede denne 
henvendelse. 
Efter en god debat, der i princippet viser, at det er et rigtig aktivt 
fællesskab vi bor i, blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt 
vedtaget. 
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Punkt 6. Fremlæggelse af regnskab 
 Kasserer Carsten Briese fremlagde foreningens regnskab for 2015. 

Regnskabet viser indtægter for i alt 28.758,90 kr. og udgifter for i alt 
43.335,27 kr. hvilket givet et underskud i 2015 på 14.576,37 kr. 
Foreningens egenkapital er pr. 31-12-2015 på 26.159,64 kr. 
Efter en længere debat om regnskabet, blandt andet igen om indkøb af 
parasollerne m.v. og om dette hørte til i foreningsregi eller 
afdelingsregi, blev regnskabet enstemmigt godkendt. 
Som en appendiks til regnskabet gennemgik Carsten Briese specifikt 
status for indkøb og salg af øl, vand og vin, da der er konstateret et 
vist svind. 
Bestyrelsen har samtidig med status på øl/vand/vinkassen konstateret, 
at prisen på vinkartonerne har ændret sig så meget, at det nu betyder 
at 1 glas vin stiger far 10 kr. til 15 kroner. 
Kassereren meddelte, at der ville blive gjort status igen i april for at 
tage bestik af, om svindet fortsætter. Er dette tilfældet, vil der blive 
stoppet for muligheden for køb af øl/vand/vin i fælleshuset. 
 

Punkt 7. Indkomne forslag 
Fra beboer Carsten Machon var indkommet 
følgende forslag: 
 

Forslag fra Carsten Machon til generalforsamlingen i 
Aktivitetsforeningen ”Hygge og Samvær” 
 
Opløsning af aktivitetsforeningen Hygge & Samvær. 
Begrundelse: 
Grundlæggende er foreningen efter min opfattelse en 
unødvendig og overflødig foranstaltning, der er med til at styrke 
bureaukratiet og besværliggøre ”forretningsgangen”. 
Foreningen har i henhold til vedtægterne 3 formål: 

1.      Administration af foreningens midler 

2.      Koordinere aktiviteter 

3.      Understøtte arrangementer 

Ad 1: Administrationen består i at sikre at midlerne anvendes 
korrekt og udbetales som tilskud til de arrangementer, som 
funktionsgrupper eller andre arrangerer. Midlerne overføres til 
foreningen fra afdelingens driftskonto eller optjenes ved salg ved 
salg af drikkevarer. 

 
Det ville være lige så nemt, hvis det var afdelingens kasserer, 
der udbetalte pengene i stedet for. Der er for så vidt ingen grund 
til at blande flere ind i det.  
Systemet indebærer, at det kan være svært at finde ud af hvilke 
udgifter, der skal betales af foreningens midler. F.eks. 
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vedrørende Fælleshusets drift: Drikkevarer betales af Hygge og 
Samvær, men køkkenruller og toiletpapir betales af afdelingens 
driftskonto.  
Foreningens midler er tænkt anvendt til beboeraktiviteter, men 
bruges også til indkøb af inventar. 
Ad 2 og 3: Planlægning og gennemførelse af aktiviteter 
foretages af de enkelte initiativtagere. 
Hygge & samvær har nu eksisteret i en årrække og der er 
erfaringsgrundlag nok til at vurdere foreningens berettigelse. 
Efter min opfattelse ligger nytteværdien ikke særlig højt. 
Min holdning hertil, har intet med bestyrelsens arbejde at gøre. 
Der bliver lagt et stort arbejde, men jeg føler at tiden kunne 
bruges bedre og mere værdiskabende i udvikling af 
bofællesskabet. 
Carsten Machon argumenterede for sit forslag, hvorefter Leif 
Dahl Christensen på vegne af afdelingsbestyrelsen fremsatte 
modargumenter og det samme gjorde Keld Petersen på vegne af 
aktivitetsforeningen Hygge og Samvær. 
Flere andre fremmødte bad om ordet til forslaget, der efter en 
bred debat blev sat til afstemning. Forslaget blev forkastet. 
 

 Fra bestyrelsen var fremsat følgende forslag: 
 

Ændring af vedtægternes § 6: 
  
Beløbsstørrelse ved godkendelse af to bestyrelsesmedlemmer 
nedsættes fra 5.000 kr. til 3.000 kr. beløbet for kassebeholdningens 
størrelse ultimo regnskabsåret nedsættes fra 20.000 kr. til 10.000. 
Der indsættes nyt sidste afsnit i § 6:  
Aktiviteter, der kræver forhåndsfinansiering, finansieres ikke over 
foreningens kassebeholdning men via den til formålet oprettede 
projektkonto 
Nedsættelsen skal ses i lyset af at tilskuddet fra afdelingen nedsættes, 
samt at der til opsamling af beløb til større eksterne aktiviteter er 
oprettet en projektkonto. Der er således ikke behov for en større 
kassebeholdning 
§ 6 lyder i sin helhed herefter: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Kasserer og et medlem af bestyrelsen kan sammen give tilsagn om 
tilskud op til 3.000 kr. Gives eller bruges et større beløb skal det 
godkendes af hele foreningsbestyrelsen. Der kan kun gives tilskud til 
arrangementer og fester, der er indhentet forhåndsgodkendelse af. 
For eventuelt inviterede gæster betales den fulde kuvertpris. 
Foreningens midler må ultimo regnskabsåret ikke være under 10.000 
kr. 
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af 
bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren registrerer indtægter og 
udgifter. 
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Før den ordinære generalforsamling skal revisorerne have revideret 
regnskabet efter regnskabsårets afslutning. Revision finder sted 
mindst én gang årligt. 
Aktiviteter, der kræver forhåndsfinansiering, finansieres ikke over 
foreningens kassebeholdning men via den til formålet oprettede 
projektkonto 

 Vedtaget blev ændring af vedtægternes § 6. 
 

Punkt 8. Valg. 
 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  Liselotte Helgesen valgt 
    Edith Vildfang genvalgt 

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Hans Aage Sonne Andersen 
genvalgt 

    Margit Christensen valgt 
 
2 revisorsuppleanter for 1 år   

Chris Christensen genvalgt 
    Helge Berg genvalgt 
 

Punkt 9. Input fra grupperne. 
 Ingen input fra grupperne. 

 
Punkt 10. Eventuelt. 
Der blev drøftet den ikke særligt ryddelige ingeniørgang. Det blev foreslået, at man 
tager en fælles oprydningsdag når alle har fået taget deres havemøbler frem igen. 
Servicegruppen har opgaven. 
Det foreslåede loppemarked er aflyst, da der var for få der havde tilsluttet sig. 
Dirigent Carsten Machon takkede herefter for rimelig god ro og orden. 
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