
 

  
 

      12. april 2004 
 

Referat fra generalforsamlingen i Herstedvester Forsamlingshus 
 

Per Møller blev valgt som dirigent. 
 
Formandens beretning. 
 
 Formanden startede med at omtale de arrangementer som var blevet 
afholdt i årets løb i forsamlingshuset. Blandt andet Sct. Hans festen som 
blev fejret uden bålafbrænding pga. af vejret, høstfesten som blev en af de 
bedste fester i nyere tid, den traditionelle julefrokost, som også i år blev 
arrangeret af Torben og Erik og julemarkedet som aldrig før har haft så 
mange besøgende. Endelig blev borgermødet nævnt, der var arrangeret 
som et samarbejde imellem Grundejerforeningen og Forsamlingshuset. 
 
Sidst på året brød forsamlingshusets opvaskemaskine sammen, og en ny 
blev købt til en samlet pris af 25.000 kr. 
Senere er der blevet opsat nye toiletkummer på dametoilettet, hvilket 
Michael P og Lars Hanner har været behjælpelige med. 
I starten af det nye år er en del af elinstallationen blevet forbedret, blandt 
andet med nye grupper til forsyning af salen. 
 
Som projekter vil der i 2004 blive arbejdet på nyt lys i salen og en 
renovering af herretoiletterne.  
 
Til det store projekt omhandlende nyt tag og dametoiletter, er Torben Dahl 
ved at udarbejde en historisk beskrivelse af forsamlingshuset, som bliver 
vedlagt de ansøgninger, som vi vil fremsende til relevante fonde. 
 
Menighedsrådet har henvendt sig vedr. et samarbejde omkring af deres 
akutte pladsproblemer. 
 
Formanden sluttede sin beretning med en omtale af forsamlingshuset nye 
meget flotte hjemmeside, www.herstedvesterforsamlingshus.dk, 
udarbejdet af Kim i Storstræde 15. 
 
Da der ikke var indvendinger fra salen, blev formandens beretning 
enstemmigt godkendt. 

http://www.herstedvesterforsamlingshus.dk/


 

Regnskab. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet som udviste et overskud på 5.200 kr.,  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
Budgettet for 2004 blev ligeledes godkendt. 

 
  Indkomne forslag 
 
     Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt, og efter en livlig 
debat blev der opnået enighed om formuleringer, som vil blive fremlagt på 
en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse. Se senere.  

 
Valg til bestyrelsen 

 
 På valg var Susanne Wilms, Karen Thomsen og Helle Iversen  
 Alle blev genvalgt. 
  
 Generalforsamlingen sluttede med det traditionelle banko-spil. 
 
 
 
 Referent:  Robert Sørensen 

 


