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                                                                                                Middelfart, den 28-03-2019 

  

Referat fra generalforsamling den  

19-03-2019 i Fælleshuset 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent Leif Dahl Christensen blev valgt 

Pkt. 2 Valg af referent Alis Petersen blev valgt 

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg 
Benno Nielsen, Poul Blom og Niels Petersen blev 

valgt 

Pkt. 4 

Godkendelse af dato 

for indkaldelse og 

dagsorden 

Leif gennemgik den udsendte dagsorden og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet, det vil sige mere end 3 uger før 

afholdelse. 

Pkt. 5 Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning, der blev aflagt af formand 

Keld Petersen, og indeholdt følgende punkter: 

 Året 2018 var Seniorbofællesskabets 
jubilæumsår. Det blev markeret med 
reception og beboerfest. Fin tilslutning og 
fine tilbagemeldinger. 

 Generelt stor interesse for aktiviteterne i 
vores bofællesskab. 

 Meget tilfredsstillende, at Torsdagscafeen 
får flere og flere deltagere. Det fremhæves, 
at det er et godt sted at starte for nye 
beboere, så man hurtigt kommer ind i 
fællesskabet. 

 Stor tak til alle, der har brugt tid og kræfter 
på foreningen i det forløbne år. 

 Formanden fremkom med et par hjertesuk 
på bestyrelsens vegne:  

 Bestyrelsen henstiller, at når der indkøbes 
f.eks. snaps til forskellige arrangementer, 
vælg da at gå efter tilbud fra butikkerne, så 
vi undgår at skulle betale listeprisen.  

 Bestyrelsen beder tillige forsamlingen om at 
få debatteret, om der i fremtiden skal være 
inkluderet drikkevarer i nogle af 
arrangementerne, hvis man har f.eks. har 
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sat brugerbetalingen for højt, eller 
”overskuddet”, som vanligt, skal tilgå Hygge 
og Samvær 

 Økonomisk er foreningen ret trængt, da 
2018 har tæret så meget på formuen, at vi er 
nede på et minimum nu. Det henstilles, at 
arrangører af aktiviteter tager dette med i 
betragtning, når der søges om tilskud. 

 Bestyrelsen vil, inden afdelingen lægger 
budget for 2020, søge om et forhøjet tilskud 
til næste års aktiviteter. 

 
Med disse ord afsluttede formanden bestyrelsens 
beretning. 
Beretningen blev herefter sat til debat, og 
konklusionen blev, at der, med undtagelse af 
nytårskuren og ferniseringer, ikke indregnes 
drikkevarer i arrangementerne.  
Den enkelte beboer køber sine drikkevarer i 
Fælleshuset, eller medtager egne drikkevarer. Med 
andre ord: Vi fortsætter som hidtil! 
Efter en længere, med god debat, blev 

bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 

Pkt. 6 
Fremlæggelse af 

regnskab 

Foreningens reviderede regnskab blev fremlagt af 

formanden: 

 Samlede indtægter på 45.260,00 kr. 

 Samlede udgifter på 55.427,32 kr. 

 Årets resultat  – 10.167,32 kr.  
  
Da der er udsigt til at 2019 ikke kan hænge 
sammen økonomisk, overføres der 4.000 kr. fra 
afdelingsbestyrelsens aktivitetskonto til Hygge og 
Samvær. Dette er meddelt foreningen af 
afdelingsformand Leif Dahl Christensen. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

Pkt. 7 Indkomne forslag 

Bestyrelsen for Hygge og Samvær har stillet 
følgende forslag til ændring af vedtægternes § 6, 
pkt. 1: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Kasserer og et bestyrelsesmedlem kan sammen 
give tilsagn om tilskud op til 3.000 kr. Gives eller 
bruges større beløb, skal det godkendes af hele 
bestyrelsen.  
Der ydes alene tilskud til arrangementer, hvortil der 
er truffet aftale om udefrakommende aktører til for 
eksempel musik, foredrag, fernisering og lignende. 
Der ydes kun tilskud efter forud indhentet tilsagn. 
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For eventuelt inviterede gæster betales den fulde 
kuvertpris. 
Andre arrangementer som fællesspisning, 
vinsmagning, filmaften og lignende, der 
udelukkende afholdes i eget regi, finansieres ved 
brugerbetaling. 
 
Generalforsamlingen debatterede det stillede 
forslag, specielt med vægt på konsekvenserne af 
forslaget.  
Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen skulle 
trække sit forslag, da foreningen er tilført midler fra 
afdelingsbestyrelsens aktivitetskonto, som nævnt 
under punkt 6. 
Dette valgte bestyrelsen for Hygge og Samvær at 
gøre, hvorefter punkt 7 var færdigbehandlet. 
 

Pkt. 8 Valg  

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
Keld Petersen blev genvalgt 
Inger Alexandersen blev genvalgt  
 

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Annelise Skyttegaard blev genvalgt 
Jutta Storm blev genvalgt 
 
2 revisorer for 2 år: 

Niels Petersen blev genvalgt 
Benno Nielsen blev genvalgt 
 

2 revisorsuppleanter for 1 år: 
Hach Kjeldgaard blev genvalgt 
Ernst Radby blev nyvalgt 
 

Pkt. 9 Input fra grupperne Ingen input fra funktionsgrupperne  

Pkt. 10 Eventuelt Ingen havde noget at orientere om under punktet 
eventuelt. 

 

 

 

 

 


