
Referat af generalforsamling i H/F Vennelyst
søndag d. 20. juni 2021, kl. 14.00

Fremmødte:  85 stemmeberetgede og 5 fuldmagter

Velkomst fra formanden.
Velkommen kære alle fremmødte tl denne ordinære generalforsamling 2021.

1. Valg af dirigent
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen foreslår: Hanne Christensen (389), som dirigent. 

Hanne Christensen blev valgt. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægternes 
bestemmelser. Dirigenten gennemgår dagsorden, forretningsorden samt forslag tl 
dagsordenspunkterne.

Generalforsamlingen skulle have været afoldt i april 2021, men blev udskudt på grund af 
Covid-19. 

Dagsorden, herunder forretningsorden, blev godkendt.

Steen Larsen (49) spurgte tl konkret taletd. Dirigenten oplyser, at det kommer an på en 
konkret vurdering fra dirigenten side.

2. Bestyrelsens beretning

Ja! Som sagt har Corona sat sit præg på livet i Vennelyst. Vi har i år taget chancen at afolde

generalforsamlingen forsinket og udendørs. Heldigvis har pandemien udviklet sig sådan, at

restriktoner som mundbind ikke længere er nødvendige for at afolde arrangementer i det fri,

og på betryggende vis. Godt for det!

Jeg håber vi bl.a. med baggrund i denne beretning, at vi kan få en god og saglig debat om de

fælles betngelser, som et fritdsliv i Vennelyst giver os mulighed for.

Vi må aldrig glemme, hvad sigtet og idéen med kolonihaver er, nemlig at være et socialt og

økonomisk realistsk fritdstlbud for almindelige familier fra storbyen. Idealer, der stadig er

nedfældet i kolonihaveloven og som fortsat understøtes politsk og økonomisk af et fertal i

Borgerrepræsentatonen i København.

I min beretning vil jeg komme ind på nogle væsentlige betragtninger, der på den ene eller 

anden vis, har indfydelse og betydning på vores fremtdige hverdag i Vennelyst.

Jeg vil sige noget om:
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Byggeregler

Kloakering

Parkeringsproblematkken

Marketenderiet

Havemandsordningen

Vedligeholdsarbejde

Bestyrelsesarbejdet

Frivillige-indsatsen

Byggeregler

Vi har nu i 4 år levet under stor uvished med byggeregler, nybyggeri, ombygning og omfang af 

byggeri. 

Baggrunden for den opståede situaton er, at der i folketnget har været politsk fertal for, at 

kolonihavebebyggelser skal reguleres inden for det generelle byggeregulatv, det såkaldte 

BR18. På samme måde som sommerhuse og andre småhuse. Den tdligere regulering vi har 

været omfatet af, har alene været mellemværende mellem udlejer og lejer og er reguleret i 

lejekontrakten. I vores tlfælde mellem Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet.

Nu viser der sig imidlertd en åbning og et lys for enden af tunnelen. Et fertal i 

borgerrepræsentatonen har, her i starten af året 2021, vedtaget en beslutning om, at 

københavnske kolonihaver på lejet kommunal grund fremover skal reguleres efer en 

lokalplan/servitut. 

Dermed er ikke alle hurdler overstået!

Beslutningen i borgerrepræsentatonen sammenkæder nemlig lovliggørelse af eksisterende 

byggeri og fremtdigt byggeri/ombygning, med en godkendelse af miljøforholdene i henhold tl 

miljøloven og godkendelse af brandmyndigheden. Det vil sige, at den endelige godkendelse af 

bygningerne skal afvente ”en kloakering og en brandsikring af alle vores huse”.

Tidsplanen er, at der foretages en gennemgang af vores huse i relaton tl en overordnet 

brandplan for Vennelyst, som bl.a. har tl formål at anvise, hvad, hvert enkelt hus skal gøre for, 

at der ikke sker en brandspredning mellem husene – dvs. brandsikring. Det forventes, at denne

proces allerede går i gang sidst på året og frem tl foråret i næste år. Først herefer ved vi mere 

eksakt, hvad det kræves for det enkelte kolonihavehus.

Selve brandsikringen af huset vil blive noget, som den enkelte får en tdsfrist tl at få 

gennemført. Det forventes at det bliver bestyrelsen der får tl opgave at sikre, at planen bliver 

fulgt op hos den enkelte. 

Økonomien vil ligeledes være noget, som hver enkelt havelejer skal udrede for sit eget hus og 

havelod.

Kloakering

Som en del af lovliggørelsen af byggerierne og tl opfyldelse af de gældende miljøregler, er 

gennemførelsen af kloakering af vores kolonihave nu også en konsekvens. 

Der skal efer miljøloven være styr på afedningen af det grå og sorte spildevand. 

Der ligger i den forbindelse en uaflaret stllingtagen tl, at vi skal have styr på nedsivningen af 

regnvand, hvilket er en konsekvens af at vi måske ligger på en forurenet grund. 
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Jeg siger uaflaret, fordi det ikke er afgjort, hvem der i givet fald skal betale de ekstraudgifer 

en sådan separering vil medføre. Det er trods alt udlejer, der har ejendomsreten og 

miljøpligterne tl en forurenet grund, de lejer ud tl os. 

Kolonihaveforbundet er meget klar i mælet om, at det må være grundejer der skal udrede den 

merudgif en oprensning af forureningen medfører. 

Kommunen har for øjeblikket en aflaring af dete spørgsmål i Statsamtet, om kommunen har 

pligt tl at dække udgifen, og/eller om de må dække det over huslejen.

Processen med kloakering af kolonihaver er nu så fremskreden, at Borgerrepræsentatonen 

her sidste eferår vedtog, at der kan blive tale om 2 fnansieringsmetoder for kloakeringen. 

Den ene fnansieringsmodel er at kommunen betaler, og derefer over 30 år indkræver beløbet

over huslejen med en lav ofentlig rente. 

Den anden model er at lave et såkaldt OPP (Ofentligt Privat Partnerskab), hvor en privat 

entreprenør køber projektet mod, at han vedligeholder og får lejeindtægter og forrentning i 

form af en månedlig huslejestgning, der angiveligt er adskillelige procenter højere end den 

ofentlige forrentning. 

Den sidste model er fordelagtg for kommunen, idet den derved ikke ”rammer det fastlagte 

statslige anlægslof”, - så vi kan frygte, at politkerne i Borgerrepræsentatonen vælger, den for

dem, mest økonomisk fordelagtge metode.

Det forventes, at der bliver fremlagt et beslutningsforslag tl Borgerrepræsentatonen i 

forbindelse med budgetorhandlingerne i august måned.

Indtl videre har vi gennem Kolonihaveforbundet fået klarlagt, at det projekt man vil prissæte 

og lægge rammerne for, omfater kloak fremført tl husets sokkel/-kant. Al indvendig 

kloakering vil derimod komme tl fuldt og helt at påhvile den enkelte husejer at få gennemført 

og betalt af egen lomme.

Økonomien forhandles det stadig om.

Parkeringsproblematkken

Nogle af os mødte op tl starten af sæsonen med bevidstheden om, at vi kunne parkere som 

sædvanligt langs med det røde hegn, fra port 3 tl port 2. Men…men! Noget var sket, der var 

blevet lavet dobbelt optrukne midterlinjer på Kløvermarksvej, hvilket har tl konsekvens at det 

er ulovligt at parkere og lave standsning for afæsning ud for Vennelyst.

Bestyrelsen reagerede resolut ved at kontakte Birger og bede ham tage afære. Birgers 

grundige indsats har nu medført, at parkeringsforbuddet fortsat er generelt gældende, men - 

vi er blevet lovet, at de 2 handicappladser ved låge 2 vil blive bibeholdt, at vi får en 

handicapplads mere i nærheden af låge 3, og endelig en handicapplads på Vermlandsgade ved 

lyskrydset ved låge 1. Derudover får vi af- og pålæsningstlladelse ud for låge 2. 

Alt i alt må vi sige, at indsatsen fra Birgers side har gjort, at det måske specielt for vores 

medlemmer, der har brug for handicapplads, er blevet løst på en tlfredsstllende måde. Til 

trods for, at alle vi andre motoriserede medlemmer må fnde alternatve parkeringsmuligheder

for vores motorkøretøjer.

Marketenderi
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Vi måte desværre alt for hurtgt sige farvel tl vores tdligere marketender. Svend Greigel 

måte, efer 2 år, give op af helbredsmæssige årsager.

Det lykkedes ved fælles hjælp at få kontakt tl et nyt marketenderpar, der havde mod på at 

tage en tørn. Vi har indgået en afale med dem for et ubegrænset antal år, og håber de vil have

lyst tl at fortsæte mange år tl.

Fra bestyrelsen skal lyde en krafig opfordring tl at bruge marketenderiet tl de fornødenheder

vi tl daglig har brug for, idet det er en insttuton der giver en social sammenhængskraf i 

foreningen.

Havemand

Vores havemand har her i coronatden fået ekstraopgave med at rengøre toileter dagligt, og 

da tdsforbruget ikke er blevet hævet, vil der selvfølgelig være renholdelsesmæssige opgaver 

som ikke bliver gjort så ofe som tdligere.

Bestyrelsen har prioriteret opgaverne således, at rengøring af toileter, åbning af låger, 

renhold af pladsen står for førsteprioritet. Vi skal huske på, at havemanden kun har 5 tmer tl 

rådighed på hverdage. 

Bestyrelsen er vældig tlfreds med havemandens Michaels arbejde, og er glade for hans 

hjælpsomhed, som jeg også ved at mange medlemmer værdsæter.

Desværre har Michael meddelt, at han ikke i den kommende sæson vil byde ind på opgaven, så

bestyrelsen skal ud og fnde en anden tl at varetage den nødvendige opgave.

Vedligehold

Plankeværket er ved at blive malet færdigt, og forventes færdigt inden for de næste tre uger, 

hvis vejrguderne vil.

Torben har gjort en uvurderlig indsats for at sæte det nødvendige vedligeholdelsesarbejde i 

gang hurtgt og efektvt.

Et eksempel er taget ved marketenderiet, der efer vi konstaterede at det var utæt, hurtgt 

blevet ordnet. Der er sket hurtg sikring el-tjek af elinstallatoner ved vaskeri, marketenderi og 

toileter. Alt sammen noget, der har stor betydning for bevarelse af vores fælles værdier.

Vandmændene gør en stor indsats for at vedligeholde et nedslidt vandsystem. Brud på 

vandledninger og udskifninger af stophaner bliver mere og mere omfatende og koster mange

penge.

Vi har købt og betalt en ny låge for enden af Syrenvej, og vi tror at fere af vores egne låger 

med tden skal udskifes eller renoveres, om muligt.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde er blevet hæmmet af coronapandemien, og vi har ikke kunnet mødes 

fysisk tl møder. Vi har benytet de elektroniske muligheder for at samles hver for sig. Det giver

ikke den samme nuancerede debat forud for beslutninger, som skal træfes, som når vi er 

samlet fysisk.

Bestyrelsen har som noget nyt beslutet, at der ikke vil blive foretaget vurderinger og 

gennemført salg/køb af huse i vinterhalvåret (altså uden for sæson 1. november tl 1. marts). 
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Den beslutning skyldes både restriktonerne, og også for at give bestyrelsen og 

vurderingsfolkene nogle bedre arbejdsbetngelser fremover.

Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at holde medlemmerne orienteret om nye tltag, om 

initatver fra bestyrelsen, om fremdrif i kommunens behandling af byggesager, kloakering, 

indsigelser og høringssvar, samt andre eksterne forhold med interesse for foreningens 

medlemmer. 

Dete har vi gjort bl.a. med udsendelse af nyhedsbreve og aktuelle skrivelser via vores 

mailsystem. Opslagstavlen bliver også brugt tl informatoner gennem vinterhalvåret, på 

samme måde som om sommeren.

Vores web-master Mikkel gør en stor indsats for at vedligeholde medlemmernes mailadresser 

så vi kan være sikre på, at alle medlemmer, der er tlmeldt systemet, får informatonerne 

tlsendt.

Vi har gennemført en omlægning af kontngentopkrævningerne, således at vi er tlslutet 

betalingsservice gennem Nets. Langt den overvejende del af havens medlemmer er nu på 

betalingsservice, og det er en stor registreringsmæssig og tdsmæssig letelse for vores 

kasserer. Bestyrelsen valgte, at der skulle trækkes lod om en gevinst blandt dem af jer, der har 

været hurtge tl at tlmelde sig ordningen. Vores kasserer Heidi vil ofentliggøre vinderen i 

forbindelse med, at hun fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

Præmiefesten i forbindelse med havepræmieringen er blevet udskudt grundet 

forsamlingsforbud og afysninger. Vi havde ellers lagt op tl at fortsæte ordningen med, at 

arrangerer vores egen fest for vores vindere af præmiehaver, - en tur i cirkusrevyen, det var en

god oplevelse forrige år, men sidste år kunne det ikke lade sig gøre. 

Vi har ikke kunnet fnde et alternatv, der kunne matche forventningerne tl en fest, hvorfor vi 

har beslutet at genoptage vores deltagelse i Kolonihaveforbundets præmiefest, der forløber 

den sidste lørdag i oktober. 

Præmiehaverne fra sidste år 2020 vil blive tlbudt deltagelse tl festen, men de har allerede fået

deres præmie og diplom.

Kolonihaveloven blev ændret i juni 2013. Formålet med ændringen er at sikre, at kolonihaver 
fortsat skal være et økonomisk realistsk tlbud for alle dele af befolkningen. Det sociale liv i 
haven har ændret sig, brugen af folks have har ændret sig. Vi kan stadig høre gamle 
medlemmer drømmende fortælle om det sociale liv på festpladsen, og hen over hækken 
haverne imellem. Det var tder den gang!! - siger de.

Der er kommet en anden stemning, vi blander os ikke så meget med hinanden – længere. Det 
er ikke sådan, at vi ikke kan hjælpe hinanden. Det kan vi! Men vi er ikke længere så gode tl 
bede hinanden om at give en hjælpende hånd!

Det betyder dog ikke, at vi skal miste troen på kolonihaver og kolonihavetanken og tro, at 
Vennelyst især er på vej ud. 
Der er brug for åndehullerne og fristederne for dem, der ikke har råd eller prioriterer et 
sommerhus eller parcelhus i stedet.

Men livet i Vennelyst kan ikke bestå uden at vi alle gør en indsats for det sociale sammenhold i 
foreningen.

Heldigvis er der mange der i løbet af sæsonen gør en særlig frivillig indsats.
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Frivilliges indsats

Låseordning

På 4. sæson gennemføres en frivillig låse og åbneordning. Mange har deltaget med at tage en 

vagt eller fere vagter. Mit indtryk er, inklusiv de tlbagemeldinger jeg dagligt får fra 

Havemanden, at ordningen generelt fungerer og, at lågerne bliver låst om afenen.

Det er jo vores alles tryghed det handler! stor tak tl jer der har organiseret ordningen, og tl jer

der har deltaget i ordningen.

Vi har i bestyrelsen beslutet at den af jer de har udført fest vagter i 2020 skal have et 

gavekort tl varekøb i Tuten.

Pladsens forskønnelse

Mete Vejlskov har arbejdet hårdt med at få pladsen tl at se indbydende ud, jeg synes det er 

prisværdigt den indsats du gør Mete. Jeg håber alle kan se værdien i det arbejde.

Vi har haf en sikkerhedsmand på tl at kontrollere, at legetårn og gynger er sikkerhedsmæssigt

forsvarlige og lovlige. Efersynet har betydet at vores gynger er blevet kasseret.

Maling af marketenderi

Bestyrelsen iværksate maling af marketenderiet som frivilligt arbejde, og det lykkedes. Tak tl 

jer der deltog i arbejdet. Jeg håber, at I havde et par gode dage sammen.

Flag op og ned søndag

”Flag Peer” har igennem mange år sørget for, at vores fag på festpladsen og faget ved 

Kuppelhuset bliver hejst kl. 8 hver søndag morgen fra 1. maj og tl 1. oktober. 

Peer er kommet tl skade, og kan ikke mere klare at hejse faget, Hans Henrik fra Syrenvej har 

lovet at være fagmand, som en midlertdig ordning. Så der skal gå en opfordring tl alle, om 

der skulle være en, der vil tage tjansen som en permanent ordning.

Der skal lyde en stor tak tl Peer for den mangeårig tjans med at hejse fagene, og der skal også 

lyde en tak tl Hans Henrik for at træde tl.

Kuppelhuset 

Hans Henrik og Jete har gennem fere år sørget for, at haven omkring Kuppelhuset fremstår 

pæn og ryddelig. Men nu har Kolonihaveforbundet beslutet, at haven skal gennemgå en 

større renovering med det formål at det skal blive nemmere for Hans Henrik og Jete at holde 

haven fremover. Det er et projekt der tager et par år, så udvis tålmodighed.

Søter

Anna Maria og Lennart har gennem mange år passet haven og huset ved Søter, men Anna 

Maria har afændet sit hus tl sønnen og Lennart har ikke de samme kræfer som tdligere. 
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Derfor har Charlote Andersen fra Liljevej givet tlsagn om at holde haven, og Lennart vil fortsat

se på vedligeholdelsen af huset.

Stor tak tl Anna Maria, Ulf og Lennart for jeres store indsats indtl nu, og tak tl Charlote for at 

du nu vil tage fat.

Teltlauget

Vi har jo opretet et frivilligkorps i form af et teltlaug, der skal sikre at vi får stllet vores telte 

op, og pillet ned igen efer brug. De har også påtaget sig den opgave at klargøre scenen tl 

sommerarrangementer og nedlukning tl vinterperioden.

Stor tak tl jeg der yder en indsats

Tivolilampen

Flere medlemmer har her tl foråret kommenteret, at tvolilampen ikke er blevet monteret tl 

1. maj som den plejer. Det er selvfølgelig ærgerligt, men nogen med ferme fngre skal jo 

bruges, og det gik af fere acceptable årsager ikke efer planen i år. 

Tak tl jer, der fk den op at hænge i år

Måske er der nogen der vil påtage sig opgaven i de kommende år?

Revyen

Den store begivenhed i haven er, år efer år vores sommerfest, og ikke mindst mindes vi alle de

gode og sjove revynumre. I 2020 blev der ingen sommerfest og der blev heller ikke nogen revy,

hvor vi dog savner det, og de spidse satrebemærkninger.

Det er ufateligt, at vi har kunnet gennemføre det i snart 33 år, håber ikke det er slut.

Bjarne og alle I andre fra revyholdet, tak for jeres politske indspark og spark i røven

Nye medlemmer

Jeg vil appellere tl, at bestyrelsen som en selvfølgelig opgave inviterer de 23 nye medlemmer 

af haveforeningen tl et introduktonsmøde her tl sommer, så de kan få en god indgang tl 

foreningslivet og mulighederne som foreningen giver.

Vi gennemførte et lignende møde i 2019 med stor positv respons.

Afslutning

Nu tror jeg, at jeg er nået tl vejs ende med min sidste beretningstale. Jeg har været langt 

omkring, og meget mere fortjener at blive sagt af gode og mindre gode tng ved det at sidde 

som formand i en bestyrelse.

Jeg vil nu takke af og udtrykke, at det har været 9 års begivenhedsrige år jeg har været i 

bestyrelsen for HF Vennelyst, og 4 hårde år som formand. 

Jeg har været glad for de bestyrelsesmedlemmer jeg har arbejdet sammen med, 

Jeres loyalitet over for beslutninger, 

Jeres opbakning tl mig som formand, og tl jeres daglige indsats i sæsonen for at få foreningen 

tl at fungerer for medlemmerne.

Jeg takker af, men melder mig ikke ud af foreningslivet. Jeg fortsæter mit virke i Kredsens 

arbejde, og vil her følge både lovliggørelsesprocessen og kloakeringsprocessen tæt.
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Tak kære medlemmer, for jeres støte gennem min td som formand.

Herefer afslutede formanden sin beretning.

Birger supplerede med bemærkning om arbejdet med parkeringsforholdene på 

Kløvermarksvej.

Ruth supplerede med bemærkning om arbejdet med låseordningen.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Årsregnskab med revisionspåtegning

Kassereren fremlægger og redegør for regnskabet 2020. Årsrapporten følger regnskabsåret 1. 
januar 2020 tl 31. december 2020. 

Resultat:

Vi kom ud af 2020 med et positvt resultat på kr. 111.181,00

Dete skyldes bl.a., at vi pga Corona, ikke fk afoldt vores fester.

Kassediference:

Vi havde i 2020 en kassediference på kr. -1577,73. Denne diference er naturligvis forelagt 

vores kritske revisorer. Vi har, efer råd fra revisorerne, nu taget tltag tl, at der fremover vil 

være større bilagskontrol og færre kontantudbetalinger, hvilket gerne skulle sikre en kasse, der

balancerer. De kritske revisorer har ikke kommenteret på diferencen i deres 

revisionspåtegning, da beløbet, efer deres opfatelse, ligger under bagatelgrænsen.

Plankeværk:

Vi er i fuld gang med at få malet vores plankeværk på Kløvermarksvej og som 

generalforsamlingen måske husker, fk bestyrelsen mandat tl at hæve 250.000 fra vores 

opsparing. Vi blev på sidste generalforsamling enige om, at udgiferne tl malingen af 

plankeværk, skulle konteres på vores anlægskonto. Der er i 2020 tlgået kr. 112.500,00 på 

denne konto. Restbeløbet står stadig på vores drifskonto, da vi afventer endelig faktura fra 

vores maler.

Regnskabet for 2020 blev godkendt.

4. Indkomne forslag
A. Forslag tl behandling fra bestyrelsen – Der er ingen forslag fra bestyrelsen
B. Forslag tl behandling fra medlemmer:

1B. Indretning af foreningens hjemmeside – Forslagsstller Steen Larsen (49)

8



Steen Larsen redegjorde for forslag 1B.

For forslaget: 8 stemmer, 75 stemmer imod, 2 blanke. 

2B. Skelafstand i haveforeningen Vennelyst – Forslagsstller Mikael Børger (21)

Steen Larsen redegjorde for forslaget på Michael Børgers vegne. Steen Larsen forslog, at 
forslaget blev delt i 2, således, at der var et forslag om skelafstand på 0, og et forslag om 
skelafstand på 0,5. 

Forslaget afvises, da det har været behandlet af generalforsamlingen på de sidste 2 
generalforsamlinger.

3B. Pålæg bestyrelsen at give redegørelse 0,5 m – Forslagsstller Steen Larsen (49)

Forslaget blev afvist, da foreningen afventer Borgerrepræsentatonens proces i forhold tl 
lovliggørelse af haveforeningen. Kommunen er bestemmende myndighed. Redegørelsen 
fremgår også af formandens beretning.

5. Vedtagelse af gebyrer
Forslag tl vedtagelse af gebyr jfr. §5.6 og §10. Indstlling af de nugældende gebyrer vedtaget 
på GF 2020 – Forslagsstller bestyrelsen.

      
    Vi fortsæter med det, som er vedtaget.

6. Godkendelse af budget 2021 
     4A. Forslag tl budget for 2021 – Forslagsstller Bestyrelsen

     Formanden redegjorde for budgetet. 

     Budgetet blev godkendt.

 
7. Valg af Formand (2 år)

      Lars Miss (63) – forslået af bestyrelsen

Lars Miss blev valgt som formand.

I den forbindelse blev der sagt stor tak tl den afgående formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: (3 personer 2 år, 1 person 1 år)

1. Winni Henriksen (409) (for 2 år) – villig tl genvalg
     Winni blev valgt uden afstemning

2. Susanne Svendsen (281) (for 2 år) – villig tl genvalg
     Susanne blev valgt uden afstemning

3. Mogens Larsen (370) (for 2 år) – forslået af bestyrelsen
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     Mogens blev valgt uden afstemning

4. Mete Weilskov (355) (for 1 år) – forslået af bestyrelsen
     Mete blev valgt uden afstemning

Suppleant, (1 år)

1. Peter Johansen (247) – villig tl genvalg
Peter blev valgt uden afstemning

2.    Sara Aagaard (291)– forslået af bestyrelsen
       Sara blev valgt uden afstemning 

9. Revisor (2 år)

Sharon Parker (201) – villig tl genvalg
Sharon blev valgt uden afstemning.

2 revisorsuppleanter (1 år)
Jens Duus (79) – villig tl genvalg
Jens blev valgt uden afstemning

Stefen Østerberg (85) – villig tl genvalg
Stefen blev valgt uden afstemning

10. Vurderingsudvalg (2 år) 

Marina Lindquist (229) – villig tl genvalg
Marina blev valgt uden afstemning

Suppleant (1 år) 

1. Brian Flodin (159) – villig tl genvalg
Brian blev valgt uden afstemning

2. Frederik Fenger (381) – villig tl genvalg
Frederik blev valgt uden afstemning

11. Eventuelt 

Bjørn gør opmærksom på, at der er forbud mod cykling på Strandvejen og opfordrer tl, at vi 
skal vise hensyn.

Jete anbefaler en hjertestarter i foreningen.

Susanne R. nævner hjælp tl IT vedr. app tl låseskema på smart phones. 

Nessie mangler en nøgle i nøgleboksen tl åbning af dobbelt låger. 

Gite hilser fra Bjarne, der sandsynligvis stopper med at lave revy fra næste år. Gite 
opfordrer tl at nye medlemmer tl at melde sig tl. 
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Den afgående formand takker for en god og hyggelig generalforsamling.

Tak tl Flag-Peer for at have hejst faget i Vennelyst og ved Kuppelhuset tl glæde for os alle.

Tak tl Torben for den store indsats, som han har gjort i bestyrelsen og for HF Vennelyst.

Herefer afslutede den årlige generalforsamling.

Tak tl dirigenten.

Dirigenten takkede for en god ro og orden.

______________________________________________________________________
Formand Kurt Hansen, sign.

Dirigent Hanne Christensen, sign.

Referent Winni Henriksen, sign.
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