
Ordinær generalforsamling i Røgen Forsamlingshus I/S 
onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30 

 
 

tilstede: Benny, Erling, Niels, Kirsten; Sørn, Gunna, Mette, Christian, Ida; 
Grethe, Jesper, Claus, Stig, Rie, Mona, Peter, Lars, Hanne, Bent, Frode, Robert 

og Susanne 
 

Dagsorden iflg. vedtægt: 

 
1. Valg af dirigent 

Bent blev valgt. Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

 
2. Valg af referent 

Susanne blev valgt, hun havde allerede tændt for skrivemaskinen. 
 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formanden fik ordet. Beretning blev aflagt. 

Spørgsmål og eller kommentarer til beretningen:  
Godt arbejde 

Huset bliver lejet mere ud end før. Vi får ros for vores hus. 
Så frygten fra sidste generalforsamling med nedgang i udlejningen, blev 

heldigvis gjort til skamme. 

Beretningen blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 
Regnskabet blev uddelt. 

Ros for regnskabet. I 2012 er driftsudgiften tjent hjem. 
80 medlemmer på nets + 29 som betaler kontant. Det er fordelt på 

kontingent og støttekontingent. 
Det er koncerterne der giver overskud til huset. Der kommer flere 

udefra. Men vi må stadig lægge os i selen for stadig at forbedre os, så vi 
kan holde niveauet. 

Næste år må regnskabet gerne blive sendt ud/ lagt på nettet sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Medlemmerne må meget gerne aflevere deres e-mail-adresse, så får I 
automatisk en indkaldelse og årets øvrige orientering. 

Det er muligt at betale kontingent ved hver eneste arrangement i huset, 

så der er næsten ingen undskyldning for ikke at få betalt. 
LAG midler – midler som vi kunne søge til investeringer. Det er slut for 

huset her at søge midler. 
Vi kan overveje at generalforsamlingen skal flyttes til marts måned. 

Skal der fremover laves et budget til fremlæggelse. 
 

 
5. Indkomne forslag 

Forslag skal være formad Claus Reiche i hænde senest den 20. februar.  
Bestyrelsen kommer med et oplæg om arbejdet i og omkring 



forsamlingshuset. 
Rie gav en fin oversigt. 

 
Hvad gør vi / hvordan får vi navne sat på? 

Hvem skal man melde sig til og fra? 
Er bestyrelsen ankerperson for de forskellige opgaver: indendørs / 

udendørs / koncert 
Der skal laves en plan for et ½ eller et helt år, hvor man kan skrive sig 

på. 

Aktivitetsudvalg: et par fra bestyrelsen + øvrige. 
Intranet løsning ved Benny – indtil da kan vi bruge et stykke papir 

Bestyrelsen skal lave standarder for de forskellige opgaver. 
 

Bent ser på opgaven med Nets / opkrævning.  
Benny vil være opsøgende på potentielle og nuværende kunder.  

Frode vil gerne have lov til at slå hækkene. 
Stig slår græs. 

Tagrender: Jesper og Lars 
Erling fjerner ukrudt på parkeringspladsen.  

Niels holder rengøringen ved indgangspartiet. 
Rie og Hanne pudser vinduer. 

Frode vil gerne være med til vedligeholdelsesopgaver. 
 

Dato for forårsrengøring lørdag den 6. april. Bestyrelsen prioriterer 

opgaver og sender besked ud.  
Ries oplæg kommer på hjemmesiden, med de navne som er på. 

 
Frode kommer med et forslag om forbedring af adgangs forhold til 

scenen. En dør fra den blå stue og til scenen. Der skal i sættes en dør 
med en trappe. Døren skal være låst når der ikke er koncert. Frode tager 

kontakt til Morten, for beregning af arbejdet. Bestyrelsen får forelagt 
projektet inden de går i gang. 

 
 

6. Valg til bestyrelsen 
på valg er:  

Claus Reiche - genvalg 
Susanne Kaae - genvalg 

Lars Bøgelund Jakobsen - genvalg 

Peter Christensen 
 

Rie er foreslået som bestyrelsesmedlem og valgt. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
på valg er:  

Stig Madsen - genvalgt 
Mona har bedt sig fritaget som suppleant. Der skal vælges en suppleant 

for ét år.  



Robert blev valgt. 
 

8. Valg til Landsbyrådsrepræsentant 
på valg er: 

Rie Grotkjær – Rie har været med i 10 år, og ønsker ikke at fortsætte. 
Tak for godt arbejde i rådet og tak for godt arbejde for forsamlingshuset. 

Ida Brøchner blev valgt. 
 

9. Valg af kritisk revisor 

Sørn Slot - genvalgt 
 

10. Eventuelt 
Stig annoncerede for kommende arrangementer. 

Koncert på lørdag den 2.marts- udsolgt. 
13. marts er der fællesspisning. Stig og Gunna er på madholdet. 

12. april M.C. Hansen 
Nordeafonden vil få en ansøgning om stole til Forsamlingshuset. 

Benny foreslog at vi får en hjertestarter til byen. Landsbyrådet kan søges 
om det. Bestyrelsen tager punktet op til næste møde. 

Benny: Skulle vi lave en sommerfest, med forskellige band. Bestyrelsen 
arbejder videre med sagen. 

Dirigenten takkede for i aften. 
 

 

 
 


