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Referat af generalforsamling i Røgen Forsamlingshus, den 25. februar 2009 

 

1. Valg af referent 

Erling Rasmussen takker for valget. 

 
2. Valg af dirigent 

Allan Nordestgaard er referent. 

 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden har skrevet en beretning, som er tilgængelig på hjemmesiden 

www.roegenforsamlingshus.dk. Formanden gennemgår årets aktiviteter. Selv om vi er kommet ind 

i en periode med færre tilskud og fonde at søge, så er aktiviteterne steget. 

Spørgsmål til formanden: 

a. Hvad med planerne for det grønne område bag forsamlingshuset? 

Der har været bevilget området – disse penge er brugt til at lave terrassen mod syd og vest. 

Planerne mod øst er ikke skrinlagt. 

Puljerne fra landsbyrådet i 2009 er endnu ikke kendt. Tidligere har der været 20.000 til hver 

landsby, hvor 10.000 er gået til forsamlingshuset og 10.000 er gået til landsbyens andre 

aktiviteter. 

Beretningen er godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 

Kasserer Lars Bøgelund gennemgår regnskabet. Regnskabet er revideret af de kritiske revisorer. 

Der er tilgodehavender for 2008 der først medtages i regnskabet 2009. Hvis 2007 skal 

sammenlignes med 2008 skal der lægges ca. 19.659 kr. til resultatet for 2008. 

Energiforbruget er steget. Vi har været uheldige at skulle købe olie i juni og september hvor 

olieprisen har været høj. Elforbruget er faldet. 

Spørgsmål til kassereren: 

a. Hvorfor er der store udsving på koncertindtægter? 

i. Der er stor forskel i hvad de bands vi får ind kan generere af overskud.  

ii. Der er forskel på hvor mange koncerter der er afholdt i 2007 og 2008. 

iii. Der er stor forskel på prisen for de bands vi hyrer. 

b. Hvorfor køber vi ikke vores eget fadølsanlæg? 

i. Vi slipper for rengøring 

ii. Prisen er forholdsvis lav for at leje det 

iii. Der hvor vi lejer det er vi sikre på det virker. 

c. Der er trukket ca. 45.000 på kassekreditten. Der spørges til hvordan det hænger sammen 

med, at der er i regnskabet står ”bogført i bank 2008 19.659 kr.”. Der var medtaget 19.659 

kr. med i resultatet for 2007. Det burde være medtaget i 2008. 
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d. Er der sparet i olie efter der er kommet nyt fyr? 

Der er en besparelse på olie på ca. 20% og så er der 10 graders varme konstant. Der er også 

lidt flere udlejninger end normalt, så det er ikke helt let at sammenligne. Men vurderingen 

er, at det har haft en positiv effekt på forsamlingshusets sundhed og økonomi at der er 

kommet nyt oliefyr. 

Regnskabet er godkendt. 

 
5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkommende forslag 

 
6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Claus Reiche 

Susanne Kaae 

Lars Bøgelund Jakobsen 

Stig Madsen 

 

Peter Christensen ønsker at opstille til bestyrelsen. 

Claus, Susanne og Lars er interesseret i genvalg. 

Der er ingen yderligere kandidater. Valgt er: 

Claus Reiche 

Susanne Kaae 

Lars Bøgelund 

Peter Christensen 

 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

Peter Christensen 

Peter Christen er valg til bestyrelsen. Stig Madsen stiller op. Stig Madsen vælges uden 

modkandidater. 

 
8. Valg af kritisk revisor 

På valg er Viggo Jensen 

Viggo Jensen er valgt uden modkandidater. 

 
9. Eventuelt 

a. Rie: Har været repræsentant i landsbyrådet i mange år. Motivationen er endnu ikke 

længere så høj. Rie ønsker, at der er en anden der går ind i arbejdet med Favrskovs 

Landsbyråd efter 2009. Rie har brug for at blive afløst. 

Rie opfordrer til, at de tilstedeværende tænker over hvem der kan være kandidat til 

posten. Der er brug for nye tanker, nye idéer og nyt engagement. 
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b. Stig Madsen: Forslag om at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 7 til 9 

medlemmer. Der er ofte brug for flere hænder, og det er ofte bestyrelsen der udfører 

arbejdet. Derfor kan det være en idé at udvide antallet. 

Omvendt er der også nedsat diverse grupper – fx musikudvalget, hvor personer der ikke er i 

bestyrelsen kan deltage aktivt. 

Måske skal der nedsættes et udvalg der ikke er i bestyrelsen. 

De andre beboere i byen bør også involvere sig uden at være i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har måske ikke været god nok til at involvere andre i byen til arbejdsdage. 

Måske i forbindelse med en fællesspisning kan vi finde frivillige til at få hjælp til konkrete 

opgaver. 

Det kræver vedtægtsændringer for at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

c. Et ønske fra legepladsgruppen om, at andre børnefamilier i byen involverer sig i arbejdet 

med at holde legepladsen og deltage i de to årlige arbejdsdage. 

d. Kortklubben mener, at bordene i den Blå Stue er for ringe. Kortklubben vil gerne forære 6 

runde borde til 1.500 kr./stk. til forsamlingshuset. Lyset er også for ringe. Kortklubben vil 

gerne forære forsamlingshuset 6 lamper til 500 kr./stk. 

Forsamlingshusets bestyrelse aftaler nærmere med kortklubben om hvad der kan købes. 

Generelforsamlingen takker for det flotte tilbud med klapsalve. 

e. Kontingentet er 150 kr. pr. voksen. Der er brug for at få information ud til beboerne om de 

har betalt eller ej. Alle medlemmer får et medlemskort når der er betalt kontingent. 

Kontonummeret er 6110/4860112948. Bestyrelsen opfordres til at informere bedre om 

betaling af kontingent. Se www.roegenforsamlingshus.dk for information om kontingent. 

 

http://www.roegenforsamlingshus.dk/

