
Referat for Generalforsamling i Lundtofte Medborgerhus Venner, onsdag den 17. april 2013. 

Til stede 15 medlemmer. 

 

Henriette bød velkommen. 

Dagsorden. 

1.  Helge Solberg blev valgt som dirigent. Og erklærede generalforsamlingen for lovlig, da der er 

blevet indkaldt den 17.3.2013. 

2. Formandens beretning ved Henriette. ./. se vedlagte skriftlige beretning. 

Beretningen blev godkendt. 

Bemærkninger til beretningen. Blandt arrangementer i huset nævnes kor, som skal forstås som en 

sangaften, hvor alle med lyst til sang er velkomne. Judy nævner at croquisholdet har 30 års 

jubilæum i år, hvilket skal markeres med en jubilæumsudstilling, som har fernisering den 5. oktober 

2013. Lone Schou- Hansen arbejder på kontakt til biblioteksvæsnet m.h.p. at de kan afholde diverse 

foredrag, arrangementer i Medborgerhuset, og således tilgodese lokalmiljøet.  

3. Regnskabet fremlægges af kasserer Steffen. Ingen bemærkninger. Regnskabet godkendes. 

4. Budgettet fremlægges af kasserer Steffen. P.g.a. ændret opkrævningstidspunkt for medlemskabet 

bliver indtægten i indeværende år mindre. Dette vil udlignes til næste år, med den nye opkrævning 

pr. 1.1.2014. Medlemskontingens uændret 100 kr. Budgettet godkendes. 

5. Valg til bestyrelsen. Formand og kasserer, samt et bestyrelsesmedlem er på valg. Henriette og Judy 

genvælges. Claus Hviid Knudsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem. 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Inge, Ruth og Helen genvælges. 

7. Valg af revisor. Ann vælges in absentia. Dette viser sig at være en misforståelse, idet Ann ikke 

ønsker genvalg. Bestyrelsen vil finde en anden revisor.  

8. Ingen indkomne forslag. 

9. Evt. Herunder løs drøftelse af hvorledes vi kan styrke lokalmiljøet, og bruge Medborgerhuset endnu 

bedre. Lone Schou-Hansen påpeger et problem nu da bogbussen nedlægges. Den bliver brugt 

flittigt, især af områdets unge. Vi har mange bøger i huset, og alle medlemmer er velkomne til at 

komme og tage/låne bøgerne. Man er også velkommen til at sætte nye bøger på hylderne. Vi 

drøftede endvidere brugen af cafeen. Der er ved at blive etableret en madklub, som starter til 

efteråret. Så vil vi se, hvor stor en succes det bliver. 

10. Helge erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Judy Hass, 18.4.2013. 


