
Referat fra  
Ordinær generalforsamling i Røgen Forsamlingshus I/S 

fredag den 26. februar 2010 ca. kl. 19.30 
 

 
Dagsorden iflg. vedtægt: 

 

1. Valg af dirigent –  
Bent Drevald blev valgt.  

Han konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Valg af referent 
Susanne Kaae blev valgt. 

 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Claus fremlagde bestyrelsens beretning. 
den gav anledning til følgende debat: 

Bemærkning til beretningen: 
Morten Rathke er sponser på toiletsæder til de nye toiletter. 

 
Erling: 

Er Forsamlingshuset lukket under renoveringen. 

Vi undersøger sagen. 
 

Benny 
Hvad har vi tænk os af gulv på de nye toiletter. 

Klinkegulv. 
 

Christer. 
Kan køkkenet benyttes under renoveringen. 

Køkkenafløb kører uden om toiletafløb, så teknisk set. JA. 
 

Gunna 
Synes det er rigtig flot at vi har fået ændret på økonomien, så det nu er 

ved at være sjovt. 
Nu holder vi jo kun det der er sjovt. 

 

Morten 
Koncerterne er stort stillet op. Kunne man generere noget mindre, evt. 

foredrag, musikere for konservatoriet, eller andet i den stil, for et lille 
publikum. 

Mindre arrangementer som kunne trække folk og hjælpere til, så det ikke 
altid er bestyrelsen laver arbejdet. 

Det vil være en rigtig god ide. 
 

 
Stig 

Bestyrelsen kan ikke magte mere. Alle andre initiativer og hjælp til det er 
altid velkommen.  



Evt. tilskud tilfalder huset, men der skal så ikke betales for leje af hus, 
men arrangementerne skal aftales med Forsamlingshuset, så vi i byen 

ikke begynder at konkurrerer med hinanden. 
 

Hanne Krogh. 
Bestyrelsen skal være bedre til at spørge om hjælp ved øvrige beboere i 

området, vi er mange der gerne vil hjælpe, men er mange gange for 

sene ude med at tilbyde hjælp. Så spørg i god tid.. 
 

Birgit. 
Lav delopgaver til de forskellige arrangementer. 

Nogle til mad/ nogle til opsætning / nogle til opvask/ nogle til oprydning. 
Det fungerede så fint ved sidste koncert. Så er det heller ikke 

uoverkommeligt at tilbyde hjælp, men blot sjovt at være med til at 
hjælpe. 

 
Jesper 

Vi er rigtig meget på vej i den retning, med at få alle andre i sving. 
 

Erling 
Der er mange der gerne vil tage ansvar for enkelt opgaver o.lign. Kan 

man ikke lave forskellige grupper, det tager sig af enkelte emner. 

 
Steffen 

Vi skal heller ikke være så kreative at vi slår hinandens arrangementer 
ihjel. 

 
Morten 

Melder sig som kontaktperson på arrangement gruppe. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 

Lars Bøgelund Jakobsen fremlagde regnskabet. 
Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger, men stor applaus til 

kassereren 

Regnskabet blev godkendt. 
 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 

 
5. Valg til bestyrelsen 

på valg er:  
Allan Nordestgaard  

Hanne G. Kristiansen 
Jesper Gregersen  



 
Alle blev genvalg med applaus. 

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

på valg er:  
Mona Mogensen 

Mona genvalg med applaus. 

 
7. Valg af kritisk revisor 

på valg er Mikael Thau 
genvalgt 

 
8. Eventuelt. 

 
Peter 

Hvis man oplever at bestyrelsen har taget en beslutning, som I i 
almenbefolkningen synes virker underligt eller urimeligt, vil vi meget 

gerne kontaktes. 
Vi kan da have taget fejl eller måske er en god grund til beslutningen. 

 
Erling. 

Projekt toilet. Det bliver vist det største projekt i husets historie. 

Er der tegning over projektet. 
 

Lars tegner og fortæller om projektet. 
3 toilettet, en pusleplads og to håndvaske på dametoilettet. 

Herretoilet: 1 toilet samt et urinal. 
Hvis der er behov for et puslebord på herretoilettet kan det arrangeres. 

Der bliver gulvvarme i hele området. 
Klinker på gulvet.  

Juel & Pasgård samt Sjerrik har entreprisen. 
 

Alt det arbejde vi selv kan lave, skal vi lave, for at spare på udgifterne. 
 

Ida 
Har man ikke tænkt over handicaptoilet på stedet. 

 

Vi har mange gange diskuteret sagen, men det er en dyr løsning. 
 

Eva 
Har I overvejet at lave en flisegang rundt om huset til kørestole, så er 

det ikke så besværligt at komme ned på toiletten.  
 

Gunna 
Hvad med at lave en ”elevator” lignende foranstaltning til handicappede i 

gangen. 
 

Det har været på tale på et tidspunkt. Jesper Glarmester har bland andet 



foreslået at vi flytter trappen, så det netop bliver plads til en ”elevatot” 
 

Lige nu tager vi det etapevis, men vi lukker ikke for muligheden for 
stadig udbygning af faciliteter 

 
Dirigent takkede for god debat og rimelig struktur på talelysten. 

 

En god generalforsamling. 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. 

 
 

 
 

 
 

 
Næste punkt på aftenens program: 

 
Valg af Landsbyrådsrepræsentant 

 
Rie fortalte lidt om arbejdet. 

Hun efterlyste nye repræsentanter, men var på den anden side villig til at 

fortsætte. Det fik hun så lov til. 
 

Herefter gav Rie, på opfordring af Ida, en fyldestgørende beretning om 
arbejdet og indholdet i arbejdet. 

 
Der arbejdes på en fællesansøgning på området ved shelteren, hvor der 

overvejes at bygge på pavilloner. 
 

Det er en fællesansøgning fra Farre og Røgen til Landsbyrådet.  
 

Formanden for Forsamlingshuset roste Rie meget, for et stort og engageret 
arbejde for Røgen og ikke mindst for Forsamlingshuset. 

 
 

ÆNDRING 

 
Allan Olsen har meldt sin ankomst til Røgen Forsamlingshus den 27. marts. 

 
Derfor flytter vi fællesspisningen til den 27. marts 2010.  

 
Madholdet til den 27. marts er: 

Hanne Krogh 
Gunna og Sørn 

Peter Christensen 
Lars Hegndal 

 
 


