Referat af
ordinær generalforsamling
den 22. juni 2010

Fra bestyrelsen deltog Annette Bollhorn. Der forelå afbud fra Heike Dedenroth og Inger
Lundgaard.
Der forelå denne dagsorden i henholdt til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab for 2009
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent,
forslag: kontingentet stiger til kr. 175,00 fra 1.1.2010.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Ad1: Til dirigent og referent valgtes forstander for Dorthe Mariehjemmet, Flemming Høj
Jermiin, der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne. Flemming Høj Jermiin beklagede de misforståelser, der havde været i
forbindelse med første indkaldelse til generalforsamlingen Han gav derefter ordet til
formanden.
Ad2: Formandsberetning.
Formanden orienterede om, at Husets Venner havde købt Zoo-kort og Tivoli-kort. Det havde
været en stor succes for husets beboere med netop ture til disse to steder.
I årets løb var afholdt Øl-festival med besøg af Carlsberg og Heste.
Foreningen har givet tilskud til jule- og påsketraditioner, og alle grupperne har fået nyt
julepynt.
Der var søgt forskellige om sponsorater til julebanko og især forretningerne på Fortvej har
været flinke til at komme med gaver til arrangementet.
I årets løb er afholdt et antal tema-dage, eksempelvis Bornholmerdag og Kagebord.
Fremadrettet er opstartet loppemarkeds-aktivitet, som forhåbentlig kan give lidt overskud til
foreningen.
Det er bestyrelsens ønske, at der skal sættes fokus på aktiviteter udenfor huset, og man vil
arbejde for at få flere medlemmer.
Formandens beretning blev taget til efterretning. Der var forslag tom at se det nye Ørestaden.

Ad3: Forlæggelse af det reviderede regnskab.
Der har i 2010 været indtægter på kr. 31.924 og udgifter på kr. 22.162. Det giver et overskud
på kr. 9.762, således at beholdningen med årets udgang var 11.393.
Der er p.t. 32 medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og gav således bestyrelsen decharge.
Ad4: Valg til bestyrelsen.
Annette Bollhorn, Heike Dedenroth og Inger Lundgaard er ved forrige generalforsamling valgt
for 2 år. Som nyt medlem valgtes Jenny Hvidberg for 2 år med akklamation.
Ad5: Fremlæggelse af budget.
Budgettet blev godkendt.
Kontingent i 2010 og 2011 blev fastlagt uændret til kr. 175,00.
Ad6: Ingen.
Ad7: Revisor Tove Barfoed genvalgtes med akklamation. Daisy Filipsen valgtes som
revisorsuppleant, ligeledes med akklamation.
Ad8: Eventuelt.
Generalforsamlingen udtrykte ønsker om ture..
Rødovre, den 24. juni 2011
Referent Flemming Høj Jermiin

