Referat af ordinær generalforsamling i
Forsamlingshuset GODTHAAB
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Jan Nielsen blev valgt til dirigent. Indvarslingen blev konstateret overholdt, hvorfor
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Tilstede var mødt 12 medlemmer samt 6 bestyrelsesmedlemmer.
Ingen stemmetællere valgt, da stemmeoptælling let kunne klares ved overblik.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen som vil kunne findes på hjemmesiden.
Der kom et spørgsmål om arbejdsdage, - om der skulle bruges hjælpere,
så måtte man sige til.
Beretningen blev sat til afstemning - og den blev godkendt ved akklamation.
3. Revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Hans Jensen fremlagde regnskabet vil kunne findes på hjemmesiden.
Årets resultat udviste et overskud på kr. 15.293,84 og en balancesum på 1.319.063,33.
Spørgsmål til småanskaffelser på Kr.11.684,94
Det er indkøb af diverse småting, der var blevet ødelagt / udslidt.
Spørgsmål til Bestyrelsesomkostninger på kr. 11.000,00, der er omkostningsdækning
til brug af privat telefon, EDB (printer) mv.
Lån til kloak - hvordan med det. Det blev finansieret ved en kassekredit, der pr. 31/122018 var nedbragt til ca. 8 t. kr.
Kassekredit er pr. i dag i plus med ca. 15 t. kr.
Regnskabet blev godkendt ved akklamation.
4. Indkomne forslag
4.1 Bestyrelsen stiller forslag om, at også e-mail anses for skriftligt.
Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter for Forsamlingshuset Godthaab blev
udsendt sammen med indkaldelsen og kan findes på hjemmesiden.
Jan Nielsen begrundede forslaget således:
Ved ikke at begrænse os til medlemskab for foreninger og virksomheder i
lokalområdet (Greve Kommune), vil vi kunne havne i den situation, at især foreninger
vil kunne låne / leje Godthaab gratis.
Nuværende vedtægter vil give enhver forening, også eksempelvis Københavns
Boldklub hvis de melder sig ind, ret til at leje til kr. 0 - og FG står med en rengøring.
Der er ingen steder i vedtægterne ret / pligt til at slette restance medlemmer og hvis
medlemmer står i længerevarende restance har de jo vist, at de ikke har interesse i GF.
For tiden slettes restancemedlemmer efter ca. 7 måneder.
Tilføjelsen i § 6 er at fastslå at email er skriftlig.
Spørgsmål. Hvad hvis et medlem ikke har mailadresse eller PC mv.
Så vil det blive sendt som almindelig post som det gør i dag, men vi vil gerne spare
noget porto og opnå hurtigere og lettere kommunikation med medlemmerne.
Vedtægtsændringerne blev sat under afstemning samtidig og forslaget blev vedtaget
ved akklamation.
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5. Fastsættelse af kontingent og indskud
Det nuværende kontingent og indmeldelsesgebyr blev foreslået uændret og forslaget
blev vedtaget ved akklamation.
6. Valg af bestyrelse
På valg var:
Hans Jensen (Kasserer) på valg - ønskede ikke genvalg
Bestyrelsen forslag Jan Nielsen - Jan Nielsen blev valgt ved akklamation
Hanne Olesen villig til genvalg - blev valgt ved akklamation
Henning Friis Pedersen villig til genvalg - blev valgt ved akklamation
Forslag om at udvide bestyrelsen med Lars Larsen
(suppleant) - Lars Larsen blev valgt ind ved akklamation
Valg af suppleant:
Forslag til suppleant Grethe Olsen - mundtlig fuldmagt.
Dirigenten afviste valgbarheden i følge § 6.
Da der ikke var andre forslag, står denne post vakant.
7. Valg af revisor
Lene Lindholm på valg - villig til genvalg - blev valgt ved akklamation
Revisorsuppleant (Willy Olesen) var ikke på valg.
8. Eventuelt
Mikkel fra Landsbylauget er meget tilfreds med samarbejdet - og ser gerne det
udbygges.
Kan man betale kontingent på MobilePay
Jan svarede: Da MobilePay bliver mere og mere populært er det selvfølgelig en
løsning, der er under overvejelse.
Nu da Rema 1000 er kommet ville det være en god ide at få flyttet
fodgængerovergangen til sydsiden af krydset (Greve Centervej / Greve Landevej), da
det vil få flere til at benytte lyssignalets fodgængerfelt i stedet for at Greve Landevej
"bare krydses" (trafiksikkerhed).
Nej det har man ikke, men det er et godt forslag, der vil blive medtaget i bestyrelsens
arbejde.
Har man spurgt om man må parkere på REMA 1000's parkeringsplads?
Nej det har man ikke og det vil man heller ikke spørge om lige nu, man ser hvordan det
falder ud. Gæsters parkering på Rema 1000's grund står for gæsternes egen regning og
risiko.
Har man tænkt på, at få lavet noget "lyddæmpning" i Cafeen.
Mogens: Ja, bestyrelsen har talt om det, - for der er en utrolig dårlig lyd. Det er på
ønskelisten, og vil blive lavet når midlerne er til det.
Nedlæggelse af foreningen, - hvad med Greve Kommune. - Kan det gøres så svært, at
Greve Kommune IKKE kan overtage huset.
Dirigenten svarer: Nej, det kan det ikke, men det er rimeligt godt dækket ved :
"§ 12. Opløsning eller salg. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske,
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hvis det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden
følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages og højst 28
dages mellemrum. Er opløsning vedtaget, skal Greve Kommune have tilbudt at
købe forsamlingshuset til anvendelse til almennyttige formål. En eventuel formue
skal henlægges i en fond til støtte for kulturelle og sociale formål I Greve
Kommune."
og sammenholdes dette med § 11 kan ændringer i § 12 kun ske med Greve Kommunes
godkendelse.
Har man søgt tilskud fra Greve Kommune?
Ruth / Hans: Ja, det har vi flere gange, men de vil IKKE hjælpe. Da huset blev brugt til
Kommune og Folketingsvalg - fik vi Kr.18000.00 om året - det faldt bort, da
valglokalet flyttede til Tunehallen.
Da vi skulle lave kloak var der heller ikke hjælp fra Greve Kommune, så vi måtte
finansierer dette med en kassekredit.
Formanden Ruth Larsen takkede Hans, med en gave, for sit store arbejde i bestyrelsen,
Hans har været i bestyrelsen siden 2003 - og det har været en stor fornøjelse, at arbejde
med Hans, - han har siddet "godt" på pengekassen - og har været med til at gøre
Foreningen til det den er i dag. Også en stor tak til Hans' ægtefælle Lis med en buket
blomster for stor opbakning til hele arbejdet omkring huset og støtte ved arbejdsdagene
m.m.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
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