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Ordinær generalforsamling søndag d. 9. februar 2020
Dagsorden:

I flg. vedtægterne

1.

Valg af dirigent og stemmeudvalg:
Dirigent:
Stig Dencker
Stemmeudvalg: Joan Nielsen, Lone Sjøstedt og Lene Frederiksen

2.

Formandens beretning, samt evt. fra diverse udvalgsformænd:
Kenneth Vertings beretning godkendt (beretningen er vedhæftet).
Baren: Niels-Henning Ekstrand er glad for at der kommer flere til fredagsbaren.
Som barformand er der alsidige opgaver, såsom indkøb til baren, barregnskab til
kasserer samt øvrige dokumenter og hjælper med diverse vedligeholdelse i
lokalet. Søren Noack har været utrolig glad for samarbejdet med Niels-Henning,
som har været suveræn til at udarbejde barregnskabet.
Lokalet: Christian Dencker nævnte rygepolitikken i lokalet som virkelig positiv.
Der er ophængt nye lamper og skiftet pærer, som kan styres via telefon eller
fjernbetjening. Der er indkøbt nye stole, ryddet op i kælderlokalet og
stoppestedet, med køreplaner fra dengang løvdalsvej blev lukket, er sat op.
Rengøring/køkken: Else Christensen glæder sig til det nye komfur. Hun har
”ansat” Lea Kiszka som fast medhjælper i køkkenet.
Festlige indslag: Torben Hvarregaard-Jensen er glad for, at receptionen til
vores 25 års jubilæum var en succes. Han planlægger en ny oktoberfest i 2020.
Banko: Birgit Dencker har ikke haft svært ved at få afsat pladserne til de 3 banko
arrangementer i 2019. I 2020 vil der blive afholdt banko 4 gange: d. 23/2, d.
26/4, d. 4/10 og d. 29/11. Stort tak til Lisbeth Schüum Sørensen for hjælpen til
banko i 2019.
Ture/udflugter: Stig Dencker takkede Per Jensen for rundvisningen på
Flynderupgård. I 2020 vil der blive en tur til Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm, og
en tur til Helsingør Værftsmuseum samt det lille museum ved Horserød.

3.

Meddelelser fra kassereren:
Søren Noack fremlagde og gennemgik regnskab 2019 samt budget 2020.
Indtægtssiden er tæt på det budgetterede. Huslejen er lavere end forventet, da vi
har fået el, vand og varme retur. Der har været en stigning i udgifter til lokalet,
da der har været mange nye tiltag. Regnskab og budget godkendt.

4.

Indkomne forslag:
Der var følgende forslag fra bestyrelsen:
• Vedtægtsændringer, vedtægterne er omskrevet, der er ændret i
rækkefølgen og sproget er blevet moderniseret.
• Fremadrettet trækkes lotteriet på pc.
• Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 9 til 8 og suppleanter fra 2
til 1. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.
Alle tre forslag blev vedtaget med stort flertal, der var ingen der stemte i mod.

5.

Fastsættelse af kontingent - ferielotteriet:
Søren Noack foreslog kontingentet samt ferielotteriet fastholdes uændret.
Kontingent halvårligt kr. 200,-, pensionister kr. 100,- og ægtefælle kr. 100,-.
Ferielotteri kr. 10,- pr. lod pr. måned. Vedtaget.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer/bilagskontrollanter:
a) Formand
Kenneth Verting
Modtager genvalg
Genvalgt
b) Kasserer
Søren Noack
Fratræder
Lone Bentzen
Modtager valg
Valgt for 1 år
c) Bestyrelsesmedlem
Niels-Henning Ekstrand Modtager genvalg
Genvalgt
d) Bestyrelsesmedlem
Christian Dencker
Modtager genvalg
Genvalgt
e) Bestyrelsesmedlem
Torben Hvarregaard-Jensen
Modtager genvalg Genvalgt
f) Bestyrelsessuppleant
Jens Palmqvist
Modtager ikke genvalg
g) Bestyrelsessuppleant
Erik Dam
Modtager ikke genvalg
Lene Frederiksen
Modtager valg
Valgt
h) Bilagskontrollant
Knud Halberg
Modtager genvalg
Genvalgt
i) Bilagskontrollant
Henry Grønn
Modtager ikke genvalg
Erik Dam
Modtager valg
Valgt for 1 år
j) Bilagskontrolantsuppleant
Kurt Kristensen
Modtager genvalg
Genvalgt

7.

Eventuelt:
Frank Jørgensen kommenterede hvor dejligt det er, at der ikke bliver røget i
lokalet.
På Hgbus.dk er der oprettet en aktivitetskalender, så det er nemt at holde sig
orienteret om kommende arrangementer.

Hornbæk d. 12. februar 2020
Lone Bentzen, referent

