
 

 

  

Referat af generalforsamling   
  

tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 i Birkelundladen   
Damgårdsvej 25, Albertslund   

  
 

  

  

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

Ivan bød velkommen og foreslog Jørn Jensby som dirigent, Jørn blev valgt og kunne 

konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

Marit Warrer blev valgt som stemmetæller.  

Anne Brandt-Svanekier blev foreslået og valgt som referent.  

Der var fremmødt 42 stemmeberettigede. 

 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år + visioner og planer. 

Ivan gennemgik beretningen. 

Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål. 

  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.   

Inge gennemgik regnskabet. Der har været et godt år med et flot overskud, der var 406 

betalende medlemmer i 2022.  

Vi modtager et driftstilskud på 35.000 fra Albertslund Kommune og tilskud for leje og 

vicevært opgaver, de 2x6 uger som vi har lukket for andre foreninger, kan bruge laden. 

Albertslund kommune har også givet tilskud til Vuust koncert og foredrag om hvad 

musik gør ved os.  

Det vil være en stor hjælp hvis man køber billetter til andre medlemmer end sig selv og 

sin partner, at skrive navn i feltet i adresse 2 på hvem de andre er, så er jeg fri for at 

kontakte jer for at finde ud af hvem der er købt til. 

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. 

 

 

4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.   

Inge fremlagde budget for 2023 

Håber på flere medlemmer. Koncerten med Billybobbers på søndag den 12. februar er 

gratis for medlemmer, det har således også givet flere medlemmer. 

Medlemskontingent fortsætter med 175 kr. /år 

 

 

5. Indkomne forslag.  

Der er ikke kommet nogle forslag. 

 

 

 



 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   

På valg til bestyrelsen er:  

Bestyrelsen: Formand Ivan Warrer (modtager ikke genvalg)  

bestyrelsen anbefaler Bendte Egenhardt, Bendte blev valgt for 2 år 

Bestyrelsen: Inger Westermann (modtager genvalg for 2 år)  

Suppleant: Bente Pedersen (modtager genvalg for 2 år)  

Suppleant: Peter Backer (modtager ikke genvalg), 

bestyrelsen anbefaler Susanne Elm, opstiller for 2 år, Susanne blev valgt 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.   

Revisor: Jørgen Lind (modtager genvalg for 1 år)   

Revisor: Anders Christensen (modtager genvalg for 1 år) 

Revisorsuppleant: Kirsten Korsholm (modtager genvalg for 1 år)   
Alle 3 blev genvalgt 

 

8. Eventuelt.   

Et medlem spurgte til, hvem bestyrelsen består af, de blev præsenteret 

Ivan takkede for fremmødet, og informerede herunder, at han stadig gerne vil stå for 

booking sammen med Bjarne Dam. 

Ivan takkede Jørn for at være dirigent. 

 

Jørn takkede alle og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Efterfølgende blev Ivan takket for hans store arbejde som formand 

 

 

Anne Brandt-Svanekier 

Referent 

 

 

 

  

 


