Referat af ordinær Generalforsamling
tirsdag den 22.juni 2021 kl. 19.00
Kulturhuset Birkelundgaard, Albertslund

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Ivan bød velkommen og foreslog Ib Berg som dirigent, Ib blev valgt
Ib kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. På grund af Corona og
forsamlingsforbud havde det ikke været muligt at holde generalforsamlingen før nu.
Anne Brandt-Svanekier blev foreslået og valgt som referent.
Jørgen Lind og Marit Warrer blev valgt som stemmetællere.
Der var fremmødt 27 stemmeberettigede.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år + visioner og
planer.
Opklarende spørgsmål til beretningen:
Den ny låneaftale er for 10 år, men kan opsiges fra begge parter efter 5 år.
Det nyetablerede køkken, kan kun benyttes af vores forening.
For det løbende tilsyn af laden får foreningen 10.000 kr. årligt.
Det er kun godkendte foreninger i Albertslund, der kan benytte laden og toiletter i
foreningens lukke perioder.
Inventar i ladens lukkeperioder er stole, borde, scene samt 2 køleskabe. Det store
lysanlæg på bom under loft bliver ikke taget ned, men frakobles og kan ikke benyttes i
lukke perioden. Kommunen står som ansvarlig for det udlånte. Det er alt sammen
beskrevet i låneaftalen.
Men hensyn til rengøring af laden følges de gældende regler for udlånte lokaler i
kommunen.
Et medlem takkede for det store arbejde der bliver gjort, trods de mange forhindringer.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2020, regnskabet kan rekvireres ved
henvendelse til Inge.
Opklarende spørgsmål til regnskab:
KODA afgift betalt på baggrund af antal arrangementer, derfor forventer vi en refusion
senere på året.
Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Kassereren gennemgik budgettet. Kontingentet fortsætter uforandret 175 kr./person/år
Vores medlemsantal ligger i øjeblikket på ca. 300. Det er svært for alle foreninger at
komme op på den samme medlemstal som før Corona pandemien, vores håb er at der
kommer flere til, når vi rigtig kommer i gang.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Formand Ivan Warrer (genopstiller for 2 år) Genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Inger Westermann (genopstiller for 2 år) Genvalgt
Suppleant: Peter Backer (genopstiller for 2 år) Genvalgt
Suppleant: Bente Jenny Pedersen (genopstiller for 2 år) Genvalgt
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisor: Knud Tietgen Lund (modtager genvalg for 1 år) Genvalgt
Revisor: Jørgen Lind (modtager genvalg for 1 år) Genvalgt
Revisorsuppleant: Kirsten Korsholm (modtager genvalg for 1 år) Genvalgt
8. Eventuelt.
Kommer langborde tilbage, det er er stort ønske? Ja, når Corona-regler tillader det.
Kommer der en evaluering om udlejningen? Det håber vi.
Ib takkede for god ro og orden
Anne Brandt-Svanekier
Referent

