
Referat fra generalforsamlingen i Herstedvester Forsamlingshus for året 2006,  
afholdt d. 22 marts 2006 . 
    
Per Møller blev foreslået og valgt til dirigent. 
 
Formandens beretning for året 2006 
 
Årets gang. 
Som året før, var også 2006 et år uden de helt store aktiviteter i forsamlingshuset. 
Der blev afholdt fastelavnsfest for børnene, men  Sct. Hans festen måtte aflyses da ingen 
fra bestyrelsen var hjemme til at arrangere, hvorimod høstfesten blev afholdt, med mad 
udefra.  Loppemarkedet blev gennemført indenfor pga. regn, og i slutningen af november 
afholdtes julemarked, som desværre ikke var så velbesøgt som de tidligere markeder. 
Først i december holdt Erik og Torben den traditionelle julefrokost, som også denne gang 
var en stor succes.  
Af fællesspisninger var der kun 4,  heraf én i.f.m. generalforsamlingen for 2005.. 
 
Huset. 
I begyndelsen af året blev der opsat nye urinaler på herretoilettet, og sat nye lamper op i 
den lave del af salen. Sidst på året købte vi nye borde til salen. De gamle borde og stole 
blev annonceret  til senere fri afhentning, til de medlemmer som måtte være interesseret. 
 
Det emne som optog bestyrelsen mest i 2006 har været tagrenoveringen, som er planlagt 
til at finde sted i 2007. For at kunne optage det nødvendige lån har det været nødvendigt 
med vedtægtsændringer, som blev vedtaget henover i alt 3 ekstraordinære 
generalforsamlinger. 
Selve arbejdet er, efter generalforsamlingen, blevet planlagt til at finde sted i løbet af 
oktober 2007. 
 
Øvrigt. 
Den lovede bog om Herstedvester Forsamlingshus er ikke blevet færdig, men skønnes 
klar samtidigt med det nye tag. 
Det tidligere omtalte engagement med kirken vedr. udlån til konfirmandforberedelse, bliver 
ikke aktuelt foreløbigt. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt. 
 
Regnskab. 
Susanne A. gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på ca. 6.000 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Der var ikke kommet forsalg fra medlemmerne 
 
Valg til bestyrelsen. 
På valg:  Robert, Susanne Allerslev, Helle, Frank. 
Alle modtog genvalg, men Robert gjorde opmærksom på, at det er sidste periode han 
sidder i bestyrelsen. 
Bestyrelsen består herefter af Robert Sørensen som formand, Susanne Wilms som 
næstformand, Susanne Allerslev som kasserer, samt 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 
 
- Erik Gren redegjorde for byggeprojektet. 

Flemming Sabroe tvivlede på at sagen kan gennemføres for det lånte beløb, 
hvilket blev dog afvist. 
 

- Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helle Iversen og Lena 
Hyldager til placeringen af  den flagstang, som forsamlingshuset modtog fra 
grundejerforeningen ved jubilæet. 

 
- Torben Larsen efterlyste aktiviteter som skal hjælpe til at knytte byens børn og 

unge tættere til forsamlingshuset. Dertil svarede formanden, at ud fra den 
betragtning, at det må være børneforældrene som har den primære interesse i 
at der afholdes børnearrangementer, havde bestyrelsen tidligere i Byhornet 
efterlyst borgere til at stå for de forskellige børnearrangementer. 

 Der var dengang ingen tilbud kommet om deltagelse fra børnefamilier eller 
andre. 

 Der blev ikke konkluderet på Torbens indlæg. 
 
- Flemming Larsen foreslog at de 2 bestyrelser laver en by-hjemmeside, rettet 

imod de 30-40 årige. 
 
  
 
 
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede derefter 
generalforsamlingen. 
 
Referent 
 
Robert Sørensen 


