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Referat af Herstedvester Forsamlingshus’ generalforsamling for året 2009 

23.03.2010. 

1. Valg af dirigent: Per Møller 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og dermed 

lovlig. 

2. Formandens beretning v. Robert Sørensen: 

FORMANDENS beretning: 
Årets har som de sidste år, været relativt roligt. 

 

UDLEJNING 

Der har været en lang række udlejninger, dels til eksterne, men også 

usædvanligt mange interne lejere. 

ARRANGEMENTER 

Der har været afholdt 3 foredrag i foråret og 2 i efteråret. 

Desuden har der været de sædvanlige generalforsamlinger, vin – og øl-aftener 

med brugsen, børnefest afholdt af biblioteket og vælgermøde arrangeret af 

grundejerforeningen. 

Af egne arrangementer kan nævnes Sct. Hans aften med vor egen mobile 

bålplads, 

Høstfesten , med rundgang til uhyggelige steder i byen, et godt besøgt 

julemarked samt julefrokosten. 

Også i 2009 blev der kun afholdt 2 fællesspisninger, i øvrigt af de samme som 

året før. 

Fast bruges huset til gymnastik om onsdagen, mandagsklub om mandagen og 

som noget nyt her i 2010, madklub for mænd om tirsdagen, 1 gang om 

måneden. 

 

AF FORBEDRINGER kan nævnes:  Indkøb af vogn til stolene. 

 Baren er kommet. 

 Vinduerne i slyngelstuen er malet. 

Der er trukket et kabel fra en ny sikringsgruppe til en radiator og håndtørreren 

på herretoilettet. 

Ny reol i depotrummet. 

Montering af nyt gulv i depotrummet til venstre for trappen. 

Ny gulvbelægning på dametoilettet. 

Spejl i gaderoben. 

Vindueskarmene og forsatsvinduerne i den store sal er malet, samt gulv og 

vægge i garderoben og på repos. 

 

FREMTIDIGE PROJEKTER 

 

DE NÆSTE FORBEDRINGER BLIVER UDSKIFTNING AF DEN UDVENDIGE BRANDDØR, BAGDØREN 

I KØKKENET OG FORSATSVINDUER TIL SLYNGELSTUEN. 
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Senere vil der blive arbejdet på at få malet salen, hvor vi vil få hjælp fra 

Annette Dahl, til valg af farver. Desuden skal de store vinduer renoveres og 

males. 

 

Disse var ordene. 

 

Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens mandat til at beslutte renovering af 

salen uden medlemshøring, og en enkelt udtrykte ønske om ’ ikke at lave noget 

om’. ( se under eventuelt) Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab 2009: 

Susanne Allerslev fremlagde regnskabet for 2009, som viste et lidt mindre 

overskud end i 2008. Dette skyldtes hovedsageligt flere interne ( billigere) 

udlejninger, men også øgede udgifter til bl.a. el og vand. Økonomien fremstår 

dog stadig sund og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Budget for 2010: 

Susanne fremlagde forslag til budget med et anslået resultat på + 29.000 kr. 

Under punktet var der debat om mulighederne for at nedsætte el-forbrug. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag: ingen. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Erik Green, Lena Hylager og Randi Bøyesen modtog genvalg. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Kenneth Vangborg og Dennis Bøyesen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

Livlig debat om kommende renovering af salen især med henblik på evt. 

farveskift på vægge og lofter. Under debatten blev der stillet spørgsmål ved om 

bestyrelsen alene skulle bestemme, eller om der skulle foretages afstemning 

via nettet. 

Bestyrelsen vil i sit videre arbejde med renovering af salen, give medlemmerne 

mulighed for at komme med forslag til farver og belysning. Forslagene vil 

herefter blive fremlagt og komme til høring blandt medlemmer fx ved en 

spiseaften. Herefter vil bestyrelsen træffe en beslutning. 

Flagstangsdebatten blev også genoplivet efter at Lena Hylager havde orienteret 

om, hvorfor 100års-gaven fra Grundejerforeningen er ønsket konverteret til 

noget andet end en flagstang. Grundejerforeningen besluttede på 

generalforsamlingen 17.03.2010 at Forsamlingshusets bestyrelse kan komme 

med nyt ’gaveønske’ inden for de næste 3 måneder. 

Deltagerne på generalforsamling kom med div. ideer, som forsamlingshusets 

bestyrelse vil forholde sig til på førstkommende møde. 

 

Referent. Randi Bøyesen 


