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Ordinær generalforsamling 2021 
Sted og tid Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund 

 
Fredag den 18. juni 2021 kl. 15.00 
 

Deltagere Generalforsamlingen havde samlet 13 stemmeberettigede 
medlemmer. 
 

  

Dagsorden Referat  
 

1. 
Valg af dirigent 
 

Lis Olsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt (24.05.2021) og beslutningsdygtig. 
 

2. 
Valg af referent og 
stemmetællere 
 

 
Verner Bylov Larsen blev foreslået som referent og valgt. Der var 
ikke andre forslag. 
 
Valg af stemmetællere blev henskudt 
 

3. 
Bestyrelsens 
beretning 
 

 
Formanden, Kenneth Jensen, aflagde bestyrelsens beretning og 
gennemgik dens 7 afsnit. Gennemgangen var især præget af 
arbejdet med en ny driftsoverenskomst, personalesituationen, 
herunder overvejelserne om den kommende leders profil,  det nye 
bookingsystem og coronasituationens påvirkning af husets drift og 
anvendelse. 
 
Formanden besvarede nogle opklarende spørgsmål, hvorefter 
beretningen blev taget til efterretning. 
 



4. 
Godkendelse  af regnskaber 
for 2019 og 2020 
 

 
Formanden gennemgik på kassererens vegne regnskaberne for 
2019 og 2020 parallelt. 
 
Efter formandens besvarelse  af nogle få opklarende spørgsmål, 
blev regnskaberne godkendt. 
 

5. 
Orientering om budget 
 

 
Formanden orienterede om budgettet for 2021, der udviser et 
forventeligt underskud på 264.000 kr. Orienteringen blev taget til 
efterretning. 
 

6. 
Forslag til  
vedtægtsændringer 
 

Formanden oplyste, at forslaget til vedtægtsændringer især er 
begrundet  i den nye driftsoverenskomst 
 
Formanden gennemgik forslaget . Bestemmelsen vedrørende 
tegningsretten blev omformuleret Endvidere blev er indføjet en 
bestemmelse om, at bestyrelsen kan meddele prokura inden for 
visse rammer. 
 
Datoen for vedtægtsændringerne den 18.06.2021 blev indføjet. 
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt. 
 

7. 
Indkomne forslag 
 

 
Der var ikke indkommet forslag 

8. 
Fastsættelse af 
Kontingent 
 

 
Kontingentet blev fastsat til 350 kr. årligt (uændret) 

9. 
Valg ifølge vedtægterne 
- på valg er 
 
 
 
 
 
a. bestyrelsen for 2 år 
    Kenneth Jensen (teater) 
    Anny Fosborg (ældre). An- 
    ny Fosborg modtager ikke 
    valg. 
    Bestyrelsen foreslår 
    Vibeke Davids Hansen 

 
Formanden orienterede om, at den hidtidige bestyrelsessuppleant, 
Jack Andersen, i løbet af året var indtrådt i bestyrelsen som følge af 
det hidtidige bestyrelsesmedlem Hans Bjerges død. 
 
 
 
 
Kenneth Jensen og Vibeke Davids Hansen blev foreslået og valgt. 
Der var ikke andre forslag. 
 
 
 
 
 



 
b. bestyrelsessuppleanter 
    for 1 år 
   
    Jørgen Adsersen, der 
     modtager valg. 
     Der skal vælges yderligere  
     1 suppleant 
 
c. Revisor for 2 år 
    Erik Zangenberg, der 
    modtager valg 
 
d. Revisorsuppleant for 1 år 
     
     

 
 
 
Jørgen Adsersen og Elsebeth Kristensen blev foreslået og valgt. Der 
var ikke andre forslag. 
 
 
 
 
Erik Zangenberg blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag. 
 
 
Bestyrelsen foreslog Anette Schønwandt, der blev valgt. Der var 
ikke andre forslag. 

10. 
Eventuelt 
 

 
Intet. 

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen. Formanden 
takkede dirigenten og takkede forsamlingen for god ro og orden. 
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