
Referat fra generalforsamlingen i Herstedvester Forsamlingshus for året 2005,  
afholdt d. 14 marts 2006 . 
    
Per Møller blev anbefalet og valgt til dirigent. 
 
Formandens beretning for året 2005 
 
Årets gang. 
Året 2005 har været et år uden de helt store aktiviteter i forsamlingshuset 
Der er blevet afholdt de traditionelle arrangementer, så som fastelavnsfesten for børnene, 
Sct. Hans, med medbragt mad og efterfølgende bålafbrænding. Høstfesten måtte 
desværre aflyses, da der ikke var tilstrækkelig interesse, og der blev heller ikke afholdt 
borgermøder. Som noget nyt blev der afviklet et meget velbesøgt loppemarked på 
grundlovsdagen, og i slutningen af november afholdtes julemarked. Først i december holdt 
Erik og Torben den traditionelle julefrokost, som også denne gang var en stor succes.  
Af fællesspisninger var der kun nogle få, idet det kniber med interessen for at stå for den 
praktiske del. 
 
Huset. 
Det var planlagt at der i løbet af 2005 skulle være skiftet tag på forsamlingshuset. 
Det viste sig imidlertid at være umuligt at låne det ønskede beløb med de vedtægter som 
vi har i dag, idet der maximalt kan lånes et beløb af samme størrelse som grundværdien.  
Det bliver derfor nødvendigt med en vedtægtsændring, som skal vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling 
Der vil i løbet af første halvår af 2006, blive opsat nye urinaler på herretoilettet. 
 
Fremtidige projekter. 
Taget vil blive renoveret i løbet af 2006, med udstrakt brug af fremmede håndværkere. 
 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som derefter blev godkendt 
 
Regnskab. 
Susanne A. gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på ca. 7.000 kr. efter 
hensættelser. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Der var ikke kommet forsalg fra medlemmerne, men bestyrelsen fremlagde et forslag til 
vedtægtsændring, med henblik på at kunne optage lån til bl.a. reparation af taget. 
Forslaget blev vel modtaget, men bestyrelsen blev pålagt at reformulere ordlyden, således 
at der i forslaget kommer til at så hvor stort et beløb der skal lånes. 
Det reviderede ændringsforslag vil blive forelagt medlemmerne på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Valg til bestyrelsen. 
På valg til bestyrelsen var Susanne Wilms, Erik Gren og Anja. 
Da Anja imidlertid ønskede at træde ud af bestyrelsen, foreslog bestyrelsen i stedet Bjarne 
Tved. Alle blev valgt. 
Desuden blev Birger valgt som suppleant i stedet for Bjarne.  
 



Bestyrelsen består herefter af Robert Sørensen, Susanne Wilms, Susanne Allerslev, Helle 
Iversen, Frank Willumsen, Erik Gren og Bjarne Tved. Jeanette Larsen og Birger 
Jørgensen er bestyrelsessuppleanter. 
Kenneth Vangborg er revisor og Dennis Boisen revisorsuppleant 
 
Eventuelt 
Helle Iversen foreslog at beboere som kan være medlemmer af forsamlingshuset, men 
ikke er det, efter indmeldelse skal være medlemmer i 2 år, før de kan leje huset til 
medlemspris. Dette gælder dog ikke nytilflyttede. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede derefter 
generalforsamlingen. 
 
Referent 
 
Robert Sørensen 


