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Dato: 01/4-2019 
 

Referat 
fra generalforsamlingen i Foreningshuset den 26. marts 2019, kl. 17.00 

 
 
Møder startede med en god gang chili con carne produceret af kokkene Niels og Steen. 
 
Formanden Frank Jensen bød velkommen og takkede kokkene for maden og forslog Niels som 
dirigent. 
 
 
1: Niels konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at regnskabet var udsendt. 
 
2: Bo blev valgt som referent 
 
3: Teddy & Susanne blev valgt som stemmeudvalg 
 
4: Frank oplæste/kommenterede beretningen, som Teddy havde lavet som overhead præsenta-
tion. 
 
Frank understregede bl.a. Næstehjælperne og Astro, Budda & Gogo som bl.a. hjælper med an-
noncering samt registrerer aktivering. 
 
Teddy kommenterede billeder fra aktiviteterne, udtrykte et ønske om en bemandet reception, 
samt reklamerede for baren. 
Han efterlyste yderligere orientering fra foreningernes lokale aktiviteter til brug for oplysninger til 
politikerne. 
Der arbejdes i øjeblikket på at få et fixerum på Sundholm. Det bliver svært, og Teddy anmoder 
de politiske foreningerne om at få deres politiske kontakter til at støtte forslaget.  
Han sluttede med et ønske om at optimere driften af huset. 
 
Niels gjorde opmærksom på, at vi bruger os selv og appellerede foreninger om at inddrage de-
res medlemmer. 
 
Næstehjælperne nævnte at de var glade for at være i ’huset’. 
 
Teddy sluttede med et ønske om at komme til at administrere hele huset (også den uudnyttede 
2. sal), gøre Huset mere synligt og reklamerede samtidig for de ledige kontorpladser (til kr. 
1.800,- pr. md). 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 
5: Regnskabet blev fremlagt af Teddy. Resultatet er positivt og Teddy blev rost for det gode re-
sultat.  
 
Regnskabet blev vedtaget. 
 
6: Kontingentet forblev uændret: 200,- kr. for foreninger og 100,- for personlige medlemmer. 
 
7: Der var ingen forslag. 
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8: Budgettet er stramt. Man arbejder på at få et driftstilskud p.gr. af det sociale arbejde der bela-
ster budgettet.  
 
Spørgsmål: Hvilke rettigheder giver et personligt medlemskab på kr. 100,-? Hvad får man som 
medlem? 
Svar: Ingen rettigheder nu, men måske i fremtiden. 
Det blev slået fast at man ikke skulle holde åbne arrangementer, ikke private fester, men holde 
fast på, at det er Foreningernes Hus.  
 
Budgettet blev vedtaget 
 
9: Valg:  
Opstiller til bestyrelsen: 
-Manja 
-Bo 
-Anette 
 
Opstiller som suppleanter: 
-John fra IT-stuen 
-Louise Hammer fra Byhaven-Sundholm 
 
Alle blev valgt. 
 
11: Eventuelt: 
Reglerne for §18 blev gennemgået 
Kommende aktiviteter: 
 -Arbejdsdag 
 -Ansøgningskursus 
 -Medlemsmøde den 21/5 
 -Grundlovsmøde 5/6 
 -Frivillig Fredag 27/9 
 
-Enhedslisten havde problemer med at finde ledige lørdage til deres møder p.gr. af reservations-
reglerne. 
-Der mangler lokale/lokaler til 30 – 50 personer 
-Pap-affald kan anbringes i buret i den lukkede gård. 
 
Mødet sluttede kl. 1825. 
 
Deltagere:  
 -Personlige medlemmer 8 
 -Foreninger  6 
 -Lejere  2 
 
Ref: Regnskab & Budget 
 Teddys oplæg 
 
 
 


