Referat fra generalforsamlingen i Herstedvester
Forsamlingshus for året 2007, afholdt d. 25. marts
2008
Valg af dirigent.: Per Møller blev foreslået og valgt til dirigent.
Formandens beretning for 2007
1

Årets gang,
Formanden omtalte festlighederne omkring husets 100 års jubilæum, såvel
receptionen som selve festen, som meget succesfulde
Desværre var der ingen som i 2007 ville stå for børnenes fastelavnsfest,
hvorfor den ikke blev afholdt.
Derimod blev der afholdt Sct. Hans arrangeret af Helle og Susanne Wilms.
Julemarkedet sidst i november var usædvanligt velbesøgt, og gæster og
stadeholdere var meget tilfredse.
Julefrokosten, som Torben og Kenneth stod for, havde det største
deltagerantal i nyere tid, og var en stor succes.
Der blev kun afholdt 2 fællesspisninger i 2007, nemlig af Tonny og Co, samt af
Helle og Hanne.
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Huset.
I løbet af 2007 blev det længe ventede projekt med nyt tag m. m. sat i gang.
Der blev repareret defekte spær, monteret ny kvist samt lagt et nyt tag.
Samtidigt blev dametoilettet gjort større, med ny håndvask og nye lamper.
Desuden blev rummet til venstre for trappen inddraget, og bliver nu brugt til de
borde og service som husets medlemmer kan låne.
Der er samtidigt sat nye vinduer i salen, på herretoilettet samt i garderoben.
I forbindelse med tagrenoveringen blev vejrhanen taget ned, sandblæst,
varmgalvaniseret samt pulverlakeret. Desuden blev der fremstillet nye
bogstaver til verdenshjørnerne. Det må antages at den nu kan holde de næste
100 år.

3

Fremtidige projekter
Det er planlagt at der i løbet af de næste år vil blive fortaget følgende
forbedringer:
Etablering af rist i gulvet på herre toilettet
Fremstilling af en ny bar
Renovering af vinduerne i slyngelstuen
Slibning og lakering af gulvet i slyngelstuen
Maling af slyngelstuen
Renovering af de store gavlvinduer.
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Bogen om Herstedvester Forsamlingshus:
Torben Dahl er endnu ikke færdig med bogen og kan ikke sige hvornår den
udkommer.
Der er imidlertid skrevet en ny bog om Zakarias Nielsen, og planlagt et
foredrag i forsamlingshuset d. 30. september.
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Den tidligere henvendelse fra menighedsrådet om lån af forsamlingshuset til
konfirmationsforberedelse, er ikke blevet aktuel.
Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og godkendt.
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Økonomi
Herunder gennemgik Susanne der tidligere fremsendte regnskab, som blev
godkendt uden bemærkninger.
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Budget
Budgettet for 2008 blev herefter gennemgået og bestyrelsens hensættelse på
15.000 kr. til hjælp til grundejerforeningen blev diskuteret livligt.
Til sidst blev budgettet godkendt med den tilføjelse, at det er op til
bestyrelsen, i den aktuelle situation, at vurdere om de 15.000 kr. skal
udbetales.
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Valg til bestyrelsen
Bjarne Tved og Susanne Wilms, som begge var på valg, ønskede ikke
genvalg. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Randi Boysen og
Lena Hylager. Erik Gren modtog genvalg.
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Valg af suppleant
Birger modtog genvalg
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Valg af revisor og revisor suppleant
Kenneth Vangborg og Dennis Boysen modtog begge genvalg, som
henholdsvis revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen består herefter af Robert Sørensen som formand, Helle Iversen
som næstformand, Susanne Allerslev som kasserer, samt Randy Boysen,
Frank Willumsen, Erik Gren og Lena Hylager. Jeanette Larsen og Birger
Jørgensen er bestyrelsessuppleanter.
Kenneth Vangborg er revisor og Dennis Boisen revisorsuppleant
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Eventuelt
Tonny efterlyste flere fællesspisninger, idet det jo er ”Tordenskjolds soldater”
som står for langt de fleste fællesspisninger.
Det blev foreslået at der blev taget kontakt til andre forsamlingshuse for at
høre hvordan de griber det an.
Desuden anbefaledes det at der blev lavet lister over hvilke ydelser de enkelte
familier kan bidrage med, således at de som vil, ikke blev kastet ud i noget de
ikke mener de kan magte.
Endvidere blev det igen foreslået, at interesserede skulle kunne skrive sig på
en liste, som værter ved kommende fællesspisninger.
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro og orden og
afsluttede derefter generalforsamlingen.
Referent

Robert Sørensen

