
Referat af  foreningen Kundby forsamlingshus  

Generalforsamling afholdt Onsdag den 26 Februar 2014 

 

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. 
Velkommen alle, til vores Tredje Generalforsamling. Vi har i dag  ca. 50 
medlemmer, det vil sige de har betalt, vi burde ifølge vores medlemsoversigt have 
67,  men der er nogen der har fravalgt at indbetale deres medlemskab, vi valgte jo 
at gøre det via Nets/pbs, således at det blev billigere for medlemmer og mindre 
tidskrævende for bestyrelsen (kasseren). Desværre er der jo så nogen der har 
fravalgt os. Det kan også være svært at overbevise folk om at de skal gå til 
”forsamlingshus” – En af opgaverne for bestyrelsen i fremtiden bliver at skaffe nye 
medlemmer. 

Og Indbetalinger har vist sig i 2013 at være et problem for vores lejrer, jeg vil tro at 
vi har miste kr.  5000 .I indtægt fordi folk ”glemmer” at betale for deres restleje i 
huset. Dette har gjort at vi nu har ændret i vores kontrakter således at hele leje 
beløbet skal være indbetalt inden nøglen til huset udleveres. 

Vi har også haft 2 meget uheldige episoder med udlejning til unge mennesker 
(Gørlev idrætsefterskole) for selvom der er voksne tilstede så forstod de ikke at 
holde styr på de unge, der lå bræk ved naboen, flasker/dåser på vejen og det 
meste af festen foregik udenfor, til gene for naboerne, hvilket jo ikke er meningen. 
Indenfor var der hærværk på døre og toilet, der var smidt knæklys saft flere steder 
på gulvene og det er ikke til at få af. Det blev til en ekstra regning på kr. 2000 som 
vi også måtte kæmpe for at få – så resultatet er at det er slut med udlejning til den 
slags fester.  

Men vi har ingen klager over rengøring mere, hvilket jo er en fremgang. 

Også den never endding story vores gasfyr og vandvarmer, den har også kostet os 
en del i år. Peter har ordet. Peter fortalte i korte træk historien, om hvorledes vores 
gasfyr ikke kan klare opgaverne vand og varme på samme tid, dette selvom vi fik 
nyt gasfyr i 2011. 

 

Vi har i 2013 haft følgende udlejninger: 

35 weekender   

5 Generalforsamlinger fra foreninger  

2 dialogmøder og 1 vælgermøde 

2 fællesspisninger 



1 begravelse og  

fastelavn. 

2 x bazar. 

Vi er jo i skarp konkurrence med foreningslokalet, det er jo gratis og benyttes især 
af gymnastik.  

Og nu endnu en økonomisk bemærkning, forsamlingshuset er den eneste forening 
der IKKE får tilskud fra kommune eller lign. Men til gengæld er vi så også den 
eneste forening der har faste udgifter i form af el, vand og varm og ikke mindst 
forsikringer. 

 Dette har givet en enkelt episode i år hvor vi har måtte diskutere om hvorfor vi har 
sendt en regning til et arrangement afholdt i huset. Hvilket vist har gjort at næste 
fællesspisning bliver afholdt i foreningslokalet. Det jeg prøver at sige er at huset 
selvfølgelig stiller sig til rådighed til små arrangementer, men når der kræves af 
huset at de skal stille op med borddækning/spisning til 90 personer, kaffe til 140 
personer ja så er der lidt udgifter i den forbindelse. 

2014 Foreløbig Udlejninger/arrangementer: 

23 weekender    

2 Generalforsamlinger 

Fastelavn 

Kundby dag 

Julebazar 

Vi har sendt en ansøgning til Holbæk kommune (lokalområderne udviklingspulje)om 
støtte til nye borde og stole til forsamlingshuset, derudover kæmper vi stadig med 
en ansøgning om tilskud til nyt køkken, hvilket Svend Erik hjælper os med .   

Vi er i gang med at finde en der kan male det store lokale. 

Vi har talt om at prøve at lave banko, men vi skal vist lige oven på økonomisk for 
det kræver lidt i start kapital.  

Vi vil snart afholde en aften med claoirvance, og på Søndag er der fastelavnsfest. 
Her stiller huset sig også gratis til rådighed, brugsen har de fleste udgifter i den 
forbindelse.  

Selvfølgelig vil der også i år blive afholdt julebazar, samme weekend i november, 
denne gang vil vi se om ikke der kan komme lidt flere julestande, (der er jo en del 
lokale som deltager i dette arrangement)  Og forhåbentligt er sagen om vores 
vandvarmer og gasfyr slut. 

Jeg skal slutte denne beretning med at sige tak til bestyrelsen for deres indsats i 
2013. Jeg ved at vi snart skal finde en ny udlejer af huset – ikke at Kirsten stopper i 
bestyrelsen, hun får bare andre opgaver. Jeg ved også at vi snart indkalder til 
ekstra generalforsamling da vi har ændringer til vores vedtægter, som vil lette 
arbejdet for Kundby forsamlingshus bestyrelse. 



 
3. Beretning fra Kassereren. 

Kasseren gennemgik regnskabet, vi har i år et underskud på kr. 20.000, hvilket 
skyldes vores uforudsete udgifter på service af gasfyr, tilbagebetaling til lejere fordi 
de har måtte sidde i kulde.  

 
4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet, dog vil bestyrelsen 

snarest indkalde til ekstra generalforsamling da de har lidt ændringsforslag til 
vedtægterne. 
 

5. Orientering om bestyrelsens budget 
Dette punkt er én af de ændringer som bestyrelsen ønsker foretaget i vedtægterne, 
da bestyrelsen finder at vores indtægter og udgifter  er så usikker så vi ikke kan 
planlægge forbedringer af huset, foreløbig. 
Men det var medlemmerne ikke helt enige i, så bestyrelsen vil til den ekstra 
generalforsamling omformulere ændringen. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen fastholder de kr. 100, det kan være svært nok i forvejen at få 
medlemmer. På generalforsamlingen blev det foreslået at man ændrede kontingent 
indbetalingen til at være ens for alles, således at det løber fra den 1 jan til den 31 
dec. Kasseren mente det var en opgave der var til at løse. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 
På valg er : Peter, Bjørn, Benni og Kirsten og alle genopstillede. 
Hanne genopstiller som suppleant , men Lonnie ønsker ikke længere at være 
suppleant, Hvis ikke der er andre der har lyst, stille Jimmy Slesvig op som 
suppleant. Alle blev valgt/genvalgt. 

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

Endnu et punkt vi ønsker at ændre i vedtægterne, nemlig således at revisorerne 
skifter ligesom bestyrelsesmedlemmerne. Begge vores revisorer genopstiller ,   
suppleant Jørgen Jensen genopstillede ligeledes og alle blev valgt. 

 
9. Eventuelt. 

Der kom forslag om ikke man kunne installere internet i forsamlingshuset, dette 
kunne gøre det nemmer at få musik og lign. ind i huset. Bestyrelsen vil tage punktet 
med på deres næste møde. 
 

Mødet sluttet med at John Fredslund takkede for god ro og orden. 

 

 

_____________________                                       ________________________ 

       John Fredslund    Kirsten Larsen 

            Dirigent	   	   	   	         Referant 


