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Referat af  
ordinær generalforsamling 
 
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 
I Kulturhuset Elværket 
 
 
 
Deltagende medlemmer: 
Lis Olsen, Emma Nielsen, Mads Høgsted, Jack Speht Andersen, Verner Bylov Larsen, Vibeke Davids, Otto 
Pedersen, Elsebeth Kristensen, Mogens Hansen og Kim Larsen 
 
 

1. Valg af dirigent  
Lis Olsen blev valgt, og konstaterede herefter af generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere  
Tone Haagensen valgt som referent og Casper Mortensen valgt som stemmetæller. 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Kenneth Jensen præsenterede bestyrelsens beretning på video pga. Coronaisolation. 
 
Mads Høgsted spurgte ind til reglerne om grænsen på fem arrangementer i træk og det blev 
forklaret af Emma Nielsen at der ikke måtte være f.eks. undervisningsforløb hele vinteren, men at 
man godt må have flere serier af fem arrangementer med forskellige temaer. Det er kommunalt 
besluttet og kan ikke gøres anderledes i hele kommunen. Der blev udtrykt stor ærgrelse blandt alle 
fremmødte. 

 
4. Godkendelse af regnskaber for 2021 

Kenneth Jensen gennemgik årsrapporten, igen på video.  
 Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det godkendtes dermed. 

 
5. Orientering om budget 

Kenneth Jensen orienterede om budgettet for 2022 via en videooptagelse.  
 
Otto Pedersen efterspurgte en liste med priser på udlejning og blev oplyst at alle priser ligger på 
hjemmesiden.  
 
Mogens Hansen spurgte om udgifter til løn og blev oplyst, at det bliver håndteret af kommunens 
lønafdeling. 
 

6. Forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Indkomne forslag  
Ældre Sagen har indsendt forslag om at ændre i vedtægterne for Elværksforeningen. De ønsker 
under §2 – Formål at tilføje en bullet med ordlyden ”Skabe rammer og facilitere lokaler til møder 
og kurser for kommunens interesseorganisationer”.  
 
Emma Nielsen oplyser, at der ikke er så meget at gøre, fordi vedtægterne er forhandlet med 
kommunen. Mogens Hansen modstrider dette og mener kommunen skal udfordres. Der er en 
gråzone med ”hvad er kultur”. Er ”De store malere” kultur? Er slægtsforskning kultur? Mogens er 
klar over det er en længere proces, men ønsker der stemmes om det, så der er mulighed for at 
der kan gås videre med det.  
 
Resultatet af skriftlig afstemning blev fem for og fem imod. Forslaget er dermed forkastet. 
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8. Fastsættelse af kontingent 

Alle stemmer med håndsoprækning ja til fortsættelse af nuværende kontingent. 
 

 Otto Pedersen undrer sig lidt over ændringen med at man ikke længere behøver at være medlem 
af foreningen for at bruge lokalerne. Emma oplyser, at man ved at være medlem kan få 
indflydelse på husets indhold og må stemme ved generalforsamlingen. 

  
Der diskuteres igen problematikken med de maksimalt fem arrangementer i træk. Mogens ærgrer 
sig meget. Det er et generelt problem med manglende faciliteter i kommunen 

  
Kim Larsen undrer sig over der ikke er nogen af de fra Byrådet udpegede medlemmer af 
bestyrelsen med til denne generalforsamling. 

 
9. Valg ifølge vedtægterne  

På valg er: 
a. Bestyrelsesmedlemmer for to år: Emma L. Nielsen (kunst), Verner Larsen (almen) og 

Jack Speht Andersen (musik). Jack Speht Andersen modtager genvalg. Emma L. 
Nielsen og Verner Larsen modtager ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen i stedet foreslår 
Leif Iversen og Elsebeth Kristensen. 

 
Mads Høgsted fra The Battlebunker melder også sit kandidatur til bestyrelsen. 
 
Jack Speht Andersen vælges med ti stemmer for musikområdet. 
 
Elsebeth Kristensen vælges med ti stemmer som repræsentant for kunstområdet og Leif 
Iversen med seks stemmer for almen kultur. Mads Høgsted opnår med fire stemmer ikke valg. 
 

b. To suppleanter for et år. Jørgen Adsersen modtager ikke genvalg og Elsebeth 
Kristensen forslås vagt til bestyrelsen. 

 
Emma Nielsen og Mads Høgsted vælges som henholdsvis første- og anden suppleant. 

 
c. Revisor for to år  

Bestyrelsen foreslog Niels Elberling, som blev valgt. 
 

d. Revisorsuppleant for et år. 
Bestyrelsen foreslog Anette Schønwandt, som blev valgt. 
 

10.Eventuelt 
Emma Nielsen husker alle på receptionen for Lisa og Johnny fredag den 1. april og opfordrer til at 
man melder sig til hos Casper. 
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