
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019 og 2020 i  

Foreningen  Agedrup Forsamlingshus 

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i Agedrup Forsamlingshus 

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 

Kris Petersen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære 

generalforsamling var lovligt varslet ifølge vedtægterne.  

2. Formandens beretning. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 2019 og 2020 da det grundet Corona ikke har været muligt 

at afholde ordinære generalforsamlinger.  

Bydelspuljen 2019 har givet penge til, at vi har kunnet indkøbe nye lette borde og polstrede stole. I 2019 

havde vi 232 betalende medlemmer og 91 udlejninger. Der har ligeledes i 2019 været afholdt Andespil og 

Julemesse og vi var også med til Sct. Hans arrangement.  

I 2020 har brugt af vores henlæggelser til at dække et underskud. Der har i 2020 kun været 51 udlejninger. 

Der var i 2020 ligeledes pga Corona ikke noget Andespil og Julemesse.  

Inden nedlukningen blev der indkøbt to nye køleskabe og en fryser. Der blev også indkøbt glasservice. 

Dørtrinnet til køkkenet er udbedret og belagt med fliser.  

Tak til Katrine for den flotte maleriudstilling. Og tak til bestyrelsen for deres gode arbejde.  

I 2021 har vi ligeledes fået penge fra Bydelspuljen. De skal bruges til en ny opvasker samt opvaskebord.  

3. Gennemgang af regnskab 2019 og 2020 til godkendelse samt fremlæggelse af budget 2021 til 

godkendelse. 

Regnskab for 2019 blev gennemgået. Vi har været nødsaget til at tilbagebetale noget af lejen, da der har 

været aflyste arrangementer grundet Corona. Der var en god indtægt på Andespil i 2019. Årets resultat blev 

et overskud på kr. 40.649. 

Regnskab for 2020 blev gennemgået. Indtægterne er faldet grundet Corona. Der har kun været 125 

betalende medlemmer. Der har ikke været nogen indtægt på Andespil og Julemesse. Udgifter til husets 

forbrug faldt også, da der ikke har været så mange udlejninger. Vi har fået penge tilbage i moms i 2020. 

Årets resultat blev et underskud på kr. 13.698.  

Budget for 2021 blev gennemgået. Der er kun budgetteret med 50 udlejninger. Det forventes at vi kan 

afholde andespil og julemesse i 2021.  

4. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent 2021. 

Kontingent på kr. 100 årligt fastholdes.  

6. Valg til bestyrelse 2019. 

Kia Thrane blev genvalgt som formand. 

Hans Illum Hansen blev valgt ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem i stedet for Helle Nielsen der ikke 

modtog genvalg. Vi takkede Helle for hendes år i bestyrelsen og de altid hurtige referater. 

 

 



Valg til bestyrelsen 2020. 

Helle Kristiansen blev genvalgt som kassér. 

Torben W. Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

7. Valg af revisorer. 

Hans Vennekilde blev genvalgt som revisor. 

Bo Jørgensen oplyste, at han alligevel ikke ønskede at modtage genvalg som revisor.  Tak til Bo for alle hans 

år som revisor. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Ivan Knudsen, Daltoften 173 og Kim Windeballe, Daltoften 105 blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

Bent Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.  

10. Vedtægtsændringer. 

Det blev vedtaget at ændre §7 til: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 3. måned. 

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt ved 

opslag i lokale forretninger.  

11. Eventuelt.  

Der blev spurgt ind til, hvorfor der ikke handles lokalt i Bullerup brugs. Emnet blev drøftet. Bestyrelsen vil 

taget emnet op på et kommende bestyrelsesmøde. 

Formanden takkede dirigenten for god gennemgang af dagsordenen.  

 

Referent: Helle M. Nielsen 

 

 

 

 


