Referat fra generalforsamling i Havdrup Borgerforening den 24.3 2021
17 medlemmer deltog i den digitale generalforsamling.

1.

Peter Enger er ordstyrer og Stine Johansen og Mona Ottesen er referenter.
Peter konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2.

Peter gennemgår bestyrelsens beretning – se bilag.
Der er ingen kommentarer, beretningen er dermed godkendt.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v. Carsten L. Birn:

Der har været et meget lavt aktivitetsniveau – og dermed få udgifter hertil. Der har
kun været udgifter til lokaleleje til 2 fællesspisninger og til udskiftning af lyskæder
til julebelysningen. Administration 5467 kr. er til foreningslet system, der kan
håndtere mobil pay, betalingsservice, opkrævninger, bogføring, indkaldelse
til generalforsamling m.m.
Årets resultat er 6000 kr., der er ikke søgt tilskud.
Regnskabet er revideret af Finn Jensen, der også har kommenteret de høje adm.
udgifter.
Bestyrelsen oplyser, at prisen på foreningslet system er steget, fordi der i 2019 var
over 300 medlemmer, og systemet sparer bestyrelsen for et stort manuelt arbejde.
Flere efterlyser et budget for 2021 – bestyrelsen mener, det er meget vanskeligt at
vide, hvilke arrangementer der kan afholdes, og internt har der været et budget på
ca. 5000 kr. pr arrangement.
Regnskabet er godkendt.

4. Der er ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1.2 -22 til 31.1-23.
Det besluttes at fastholde det nuværende kontingent på 100 kr./år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Peter Enger genvalgt for 2 år.
Anita Heiselberg genvalgt for 2 år.
Mona Ottesen valgt for 1 år.
Mogens Niese valgt for 2 år.
7. Valg af suppleanter: Andreas Friede og Aase Dromph Nielsen er valgt.

8. Valg af revisor: Finn Jensen er genvalgt.
9. Evt.
Hvordan bliver vi flere medlemmer? Hvordan fungerer det med digitale
møder/generalforsamling - sparer tid med digitale møder, men også vigtigt at
mødes! Der arbejdes på at lave et forum for frivillige udenfor FB. Skal der fortsættes
med særlige rabataftaler til medlemmer?

