Referat af
ordinær generalforsamling i Husets Venner
den 14. april 2014.
Dagsorden i h.t. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år til godkendelse.
Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Indkomne forslag.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Bestyrelsen:
Finn Larsen (formand)
Lissie Kjeldsen
Anne A. Nielsen
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Ad 1

Valg af dirigent og referent

Da antallet af fremmødte ikke var overvælgende stort afstod generalforsamlingen fra at vælge
dirigent/referent.
Husets Venners sekretær (=forstanderen) påtog sig opgaven og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne.
ad 2

Beretning fra bestyrelsen

Formanden aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i året:
Et vigtigt arbejdsområde har været at øge medlemsskaren. Derfor har bestyrelsen
argumenteret målrettet for, at alle beboere er med fra indflytningen. Det er sket ved at Ændre
betalingsstrukturer til kurturkasse/hyggekasse/Husets Venner. I samarbejde med DMHs ledelse
er disse ”kasser” samlet til én, og kr. 10,- fra hver måneds betaling går nu til Husets Venner.
Strategien fra bestyrelsens side har været at få mange små indtægter, og det er lykkedes.
Bestyrelsen har samtidigt nedsat årskontingent for pårørende til kr. 100,- (enkeltpersoner) og
kr. 175,- for par.
For sine midler har ”Husets Venner” købt årskort til ”Den blå Planet”, Tivoli og Zoo. Bestyrelsen
vil være meget opmærksom på, om disse kort også finder anvendelse i en udstrækning, der
berettiger til at købe årskortene.
Herudover har bestyrelsen besluttet at lægge et informationsbrev frem til alle nyindflyttede
beboere for at gøre mere reklame for foreningen.

Foreningen har været arrangør af en række ture i 2013. Særligt var man glad for at have
kunnet tilbyde en cirkustur til Cirkusland i Slagelse, ligesom man er glad for at have medvirket
til, at fællesarrangementer – som f.eks. banko og fælles spil – har fået mere synlighed.
Bestyrelsen ønsker DMHs aktive medvirken til at styrke synligheden omkring foreningens
aktiviteter.
Formanden fremhævede som sit synspunkt, at samtidige arrangementer på alle tre etager bør
være ens. Med den aftalte organisering, hvorefter DMHs bogholderi bistår Husets Venner med
bogføringen, foreslår bestyrelsen vedtægtsændringer, som bedre afspejler den nuværende
situation:
-

Bestemmelse om revisorsuppleant fjernes
Valg til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen, således at bestyrelsesmedlemmer vælges
på generalforsamlingen, hvor også konstituering af bestyrelsen finder sted
Kassererfunktionen overgår til DMHs bogholderi, hvorved regnskabsføring og revision
underlægges de regler, som gælder for DMH, herunder revisionsbestemmelserne.
af samme årsag afvikles generalforsamling i hvert års april måned

Formandens beretning godkendt.
Ad 3

Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år til godkendelse.

Bestyrelsen fremlagde revideret regnskab. Foreningens formue udgør pr. 31. december 2013
kr. 28.331. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og meddelte herigennem bestyrelsen
decharge.
Ad 4

Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

Bestyrelsens budget for 2014 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg til bestyrelsen blev:
Finn Larsen, formand
Lissie Kjeldsen
Anne A. Nielsen
Ellen Marie Hansen (nyvalgt)
Ad 6

Indkomne forslag

Ingen forslag var modtaget forud for generalforsamlingen.
Ad 7

Valg af revisor og revisorsuppleant

Udgår
Ad 8

Eventuelt

Intet.

Rødovre, den 17. april 2014 FHJ/referent

