
Referat af året 2016   

Foreningen Kundby forsamlingshus  

Generalforsamling afholdt onsdag den 22.Februar 2017 kl. 1930. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog John Fredslund som dirigent, og John blev valgt med alle 
stemmer.  John takkede for valget, og startede generalforsamlingen med at 
konstatere at den var varslet i aviserne i henhold til vedtægterne. Derefter gav han 
ordet til formanden.	
 

2. Beretning fra formanden. 
Jeg vil starte mødet med at byde velkommen til alle.  

Som sædvanligt starter vores bestyrelses år altid med en masse planer og 2016 var 
da slet ikke anderledes end de andre år. 

Bestyrelsen afholder møder efter behov, det vil sige at nogen gange er det 1 gang 
om måneden, når der er planlagt noget i huset som vi skal stå for, plejer vi at stikke 
hovederne sammen lidt oftere. Vi har i 2016 fået rigtig gang i vores Køkkenprojekt, 
som Svend Erik kan og forhåbentligt vil fortælle meget mere om, om lidt. 

Også var det jo i 2016 nærmere bestemt den 14 Januar, at huset blev 125 år, 
hvilket vi jo så fik tid til af få afviklet den 28 december, en dag som jeg stadig 
tænker tit på – for hold da mund en opbakning, den havde jeg ikke set komme, 
sikke nogle dejlige diskutioner der kom om eftermiddagen og i den anledning vil jeg 
gerne sige tusind tak til Lind, du var i særdeleshed med til at gøre dagen meget 
underholdende TAK. Og nu er det tid til fremlæggelse af Køkkenprojektet.  

Svend Erik informerede om projektet foreløbige status, der er søgt Sonning Fonden 
for kr. 335.000 og næste ansøgning vil blive sendt til Jubilæumsfonden. Svend Erik 
mente også at han også kunne få penge ud af kommunen så snart vi bare havde 
modtaget lidt fra andre fonde. 

Derefter gik ordet igen til formanden. 

Vi har i 2016 været meget aktive på de sociale medier, både på vores egne face 
men også på lokalforums face, der kommer billeder op fra alle vores aktiviteter og 
så har vi IGEN fået ny hjemme side, denne gang en hjemmeside hvor vi selv kan 
rette og lægge ting ind med det samme, hvilket gør det hele meget nemmere. Ja og 
hvis vi så havde arbejdet lidt hurtigere så havde jeg kunne vise jer den nye 
hjemmeside, men vi leder stadig efter en ok internetforbindelse (pris). Til gengæld 
at vi fået opsat tv og afspiller ude i gangen således den kan anvendes hvis der er 
børn med til et arrangement, vi brugte den selv ved vores julemarked. 

Vi planlagde Oktoberfest, og vi havde skam også købt ølkrus til anledningen, men 
jeg ved ikke rigtig hvad der gik galt, måske var vi ikke ude tidsnok, men der blev 
kun solgt 4 billetter.  

Det sker IKKE i år, vi er allerede i gang med at planlægge og vores kalender på 
hjemmesiden står der allerede OKTOBERFEST 30 september. 



Vi var i 2016 også nød til at bytte lidt om på rollerne ved nogen af 
bestyrelsesmedlemmerne, Signe var suppleant men det blev hurtigt klart at Signe 
var og er det bedste emne til jobbet som Kassere. Så Signe og Susanne byttede 
stillinger. 

Vi havde i 2016 følgende udlejninger og aktiviteter i huset. 

Udlejninger 25 weekender  

4 Generalforsamlinger 

4 lokalrådsmøder 

2 madklubaftner 

fastelavn 

Kundbydagen  

Julemarked 

Jubilæumsfest. 

Vores planer for 2017 er : 

Madklub i morgen 

Diskofastelavn på Søndag  

Planer på et kræmmer/loppemarked i samarbejde med Brugsen i løbet af 
sommeren 

Kundby dagen 

30 september - Oktoberfest 

Julemarked 

Huset er  foreløbig lejet ud 13 weekender. 

Også byde ind på alle de sjove arrangementer som Susanne K finder på J 

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til bestyrelsen for deres utrolige 
arbejdsindsats også sige tak deres mænd/koner for den hjælp de også har givet J 

 
3. Beretning fra Kasseren. 

Signe fremlagde vores regnskab, regnskabet viser et underskud på kr. 10.935,54, 
(de ca. 7000 er fra sidste år) dog er kasseren lidt i tvivl om hvorledes forudbetalt 
leje er registeret korrekt, men efter gennemgang af regnskabet blev regnskabet 
godkendt med følgende bemærkninger, Vi skal se om vi kan få vores forsikringer 
ned, vi blev opfordret til at spørge Stavnskær om en evt. Varmepumpe til huset. 
Og vi bør gøre mere for at få flere medlemmer til huset. 
 

 
4. Behandling af indkomne forslag. 

Svend Erik havde forslag til vedtægtsændringer, således at vi kun kan udleje hvis 
folk er medlem at forsamlingshuset. Dirigenten fortalte at forslaget desværre ikke 



kunne komme med på denne generalforsamling idet der ikke var varslet i henhold til 
vedtægterne. 
Dette hindrede dog ikke i at emne blev diskuteret og der var en delt forskellige 
meninger om denne ændring, bestyrelsen mente det gav lidt for meget arbejde for 
kasseren og udlejeren. 
Det sluttede med at Svend Erik frafaldt sit forslag, men så foreslog Formanden at 
det blev medtaget ved næste års generalforsamling. 
 

5. Orientering om bestyrelsens budget 

Budget var ikke udarbejdet. Det blev påpeget af bla. Svend Erik Saksun, Lind 
Holmegaard, Susanne Knudsen og John Fredslund at bestyrelsen skal lave et 
budget.    
For det første og vigtigste som et styringsredskab for bestyrelsen gennem det 
kommende år og naturligvis også for at overholde foreningens vedtægter som 
foreskriver at bestyrelsen som en del af dagsordenen for generalforsamling skal 
orientere om bestyrelsens budget. 
  
Budget er efter generalforsamlingen blevet udfærdiget og sendt til både revisorer og 
dirigent. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
John Fredslund spurgte til hvorfor foreningen ikke har opkrævet kr. 150 pr. år i 
medlemskontingent som det blev vedtaget på generalforsamlingen for et år siden, 
men er fortsat med de tidligere kr. 100 pr. år. 
Bestyrelsen fortalte om de problemer de havde med NETS, informerede Susanne 
K. om at hun godt ville være behjælpelig med at finde en anden opkrævningsform. 
Bestyrelse sagde tak for tilbuddet, vi vil dog lige se om ikke vi kan få gang i Nets.  
Medlemsliste: Det blev fra flere forskellige medlemmer påpeget at bestyrelsen 
løbende skal have en opdateret medlemsliste. 
Siden mødet har kassere været i dialog med NETS, det viste sig der manglede en 
adgangskode, dette er nu løst og vi er i gang med at opdatere medlemslister samt 
forhøjelse af kontingent. 

 
 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år (i ulige år tre og i lige år fire ): 

Hanne Hvid er på valg og genopstiller ikke.  
Joan Reenberg er på valg og genopstiller.  
Trine Eskildsen er på valg og genopstiller   

Dirigenten forespurgte om der var nogen forslag til bestyrelsen og der blev forslået  

Signe blev således valgt ind i stedet for Hanne Hvid 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år.  

To bestyrelsessuppleanter for et år: 
Signe Mejlhede er på valg og genopstiller. 
Jimmy Slesvig er på valg og genopstiller 

Idet Signe blev valgt i som bestyrelsesmedlem – blev Dorit Kristensen valgt ind   
som suppleant i stedet for Signe. 

Valg af revisorer for 2 år samt 1 revisor suppleant for 1 år. 



Svend Erik Saksun er på valg og genopstiller. 
Henrik Møllegaard er på valg og genopstiller ikke. 
Lind blev valgt ind som revisor. 

Revisorsuppleant for et år, Jørgen Jensen er på valg og genopstiller. 

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud: 

Trine Eskildsen, Signe Mejlhede, Bjørn Kristensen, Susanne Bødtkær, Kirsten 
Larsen, Joan Reenberg og Lotte Thomsen. 

Suppleanter: Jimmy Slesvig og Dorit Kristensen 

Revisorer: Svend Erik Saksun og Lind. 

Revisor suppleant: Jørgen Jensen. 

 
 

8. Eventuelt. 
Kundby Forsamlingshus modtog stor ros fra Susanne Knudsen for vores 
samarbejde i det forgange år. Hun foreslå at vi i løbet af sommeren måske forsøgte 
os med fredagsbar, dette syntes bestyrelsen lød som en sjov idé. 
Derudover blev der talt om at få Juletræsfesten tilbage til forsamlingshuset. 
Susanne Knudsen informerede om at der var kommet tilskud til Kundbydagen fra 
Holbæk kommune på kr. 12.000. 
Herefter var ikke flere emner under eventuelt. 
Mødet sluttet med at John Fredslund takkede for god ro og orden. 

 

 

_____________________                                       ________________________ 

       John Fredslund    Kirsten Larsen 

            Dirigent	 	 	 	       Referent 


