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D. 31/3  2022 
 

Referat af Generalforsamling 2022 
Foreningen Huset40 
Hovedgaden 40, 4654 Faxe Ladeplads 
Torsdag d. 31/3 kl. 19:30 
 
Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside www.huset40.dk  
Medlemskort skal fremvises ved døren. 

 
Dagsorden  

a) Valg af dirigent: Marianne Bøyesen,  
2 stemmetællere: Annelise og Netti 
Referent: Britt Simonen   

b) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år. Godkendt 

c) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab, som forelægges til godkendelse,  

samt budget for det kommende år: Godkendt 

• Revisor Ib Schwensen vil besvare spørgsmål ang. regnskabet. 

d) Fastsættelse af kontingent: 150 kr. årligt 

e) Behandling af indkomne forslag:  

1. Forslag til §6 - Valg af bilagskontrollant (Fremsættes af Jan): Godkendt 
2. Forslag til vore vedtægter: Fremover skrives alle punkter i paragraffer numerisk –  

i stedet for alfabetisk. (fremsættes af Britt): Godkendt 
3. Forslag til § 6c,  § 11,3 og til forretningsordenen. Ændres således, at der står: 

kassereren/revisor i stedet for kassereren. (Fremsættes af bestyrelsen): Godkendt 

f) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, vælges i lige år:  

• Almer Simonsen: Genvalgt 

• Britt Simonsen: Genvalgt 

• Jørn Christensen er fratrådt: Bestyrelsen opstiller Erik Sørensen: Valgt 

• Carsten Ingelby er fratrådt: Bestyrelsen opstiller for 1 år, Klaus Vendelbo Nielsen: Valgt 

g) Valg af 2 suppleanter for et år  

• Karsten Poulsen: Genvalgt 

• Uffe Andersen: valgt 

h) Eventuelt.  

Bestyrelsen arbejder videre med de emner der blev drøftet under evt. som er: 

• Regnskab ønskes udsendt inden mødet 

• Husk at nævne hvilke fonde vi har modtaget bidrag fra, i regnskabet fremover. 

• Vi kan evt. søge en af de store fonde, til udgiften for eftersyn og reparation af 
elinstallationerne i Huset40 

• Flertallet af de fremmødte ønskede et gæstemedlemskab i 2023. 

• Netti fik overrakt en gave for hendes gode idé – en tegning af Huset40 
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• Tenna fik overrakt en gave for hendes ihærdige arbejde med at skaffe Huset40 fondsmidler 
og tilskud. 

• Gaver til Jørn Christensen og Carsten Ingleby overrækkes på et senere tidspunkt.  

• De fremmødte tilbød sin arbejdskraft som frivillig. Vi kan komme med en beskrivelse af 
hvad vi ønsker folk skal hjælpe med.  

• Fremmøde denne aften var 13 + 7 best. medlemmer + revisoren.  

 

D.      / 

 

Formand:______________________________Dirigent:_______________________________ 

 

Referatet er godkendt af den øvrige bestyrelse d.      /      

 

Erik Sørensen 

 

 

Jan Kjærgaard 

 

 

Britt S. Simonsen 

 

 

Janne Ernfeldt 

 

 

Karsten Poulsen 

 

 

Klaus Vendelbo Nielsen 

 

 

Tom Lorentzen 

 

 

Uffe Andersen 
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