
 
 

Hygge og Samvær                      
Aktivitetsforeningen 

                                                                                                Middelfart, den 10-09-2020 

  

Referat fra generalforsamling den  

11-03-2020 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, Carsten Machon og Mogens 

Larsen 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 forlods var udsendt skriftligt 

til alle beboere, havde følgende hovedpunkter: 

• Tilbageblik på året der er gået siden sidste 
generalforsamling  

• Salget af drikkevarer er udfordret 
 
Da bestyrelsens beretning er udsendt til alle, medtages 
ikke yderligere her i referatet. Beretningen kaldte ikke 
på debat og blev enstemmigt vedtaget. 
 

Pkt. 6 
Fremlæggelse af 

regnskab 

Foreningens reviderede regnskab blev fremlagt af 

formanden: 

• Samlede indtægter på 29.587,50 kr. 

• Samlede udgifter på 28.610,79 kr. 

• Årets resultat + 976,71kr. 
 
Der blev efterlyst status pr. 31.12.2019.  
Forsamlingen drøftede de forskellige aktiviteter der kan 
læses af regnskabet, priser, tilskud m.v. samt begrebet 
”privat regi penge” contra den manglende brug af 
projektkontoen ved f.eks. vinkøb ved vinsmagningerne.  
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Pkt. 7 Indkomne forslag Bestyrelsen for Hygge og Samvær har stillet følgende 
forslag: 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at anmode 
fællesmødet om at drikkevaresalget ophører.  
Begrundelse: Den hidtil foretagne kontrol har ikke 
kunnet afdække hvorledes svindet i beholdningen af øl 
er opstået, samt at få standset den kedelige snak 
herom. 
 
Forsamlingen drøftede forslaget, og der blev fremsat 
ændringsforslag om at det fortsat skal være muligt at 
købe øl, vand og vin når der afholdes arrangementer i 
fællesskabet. Ændringsforslaget blev stillet mundtligt, og 
indeholdt også det vilkår, at der monteres hængelås på 
drikkevarekøleskabet og at pengekassen opbevares i 
det aflåste køleskab.  
 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 
 
Da ændringsforslaget var det mest vidtgående af de to 
forslag, blev det sat til afstemning først.   Bestyrelsens 
forslag bortfaldt, da ændringsforslaget blev vedtaget. 
 
Der udleveres nøgler til 3-4 beboere og der opsættes en 
nøgleliste på tavlen, da det også i fremtiden skal være 
muligt at købe øl og vand når man afholder privat fest 
m.m. 
 

Pkt. 8 Valg  

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
Annelise Skyttegaard blev genvalgt 
Jutta Storm blev nyvalgt  
 
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Dorte Hecter genvalgt 
Nete Oehlenschlæger blev nyvalgt 
 
2 revisorsuppleanter for 1 år: 
Hach Kjeldgaard blev genvalgt 
Ernst Radby blev genvalgt 
 

Pkt. 9 Input fra grupperne Ingen input fra funktionsgrupperne  

Pkt. 10 Eventuelt 

Forsamlingen drøftede deltagerpriser ved 
arrangementer, men da der ikke kan besluttes under 
punktet eventuelt, blev det alene en drøftelse om 
niveauet for deltagerpriser hen over tid. 

 

 

 

 

 


