
Ordinær generalforsamling i Røgen Forsamlingshus I/S 
mandag den 21. februar 2011 ca. kl. 19.30 

 
Der var 33 deltagere til Generalforsamlingen. 

 
 

Dagsorden iflg. vedtægt: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Bent Drevald 

Bent Drevald valgt.  

Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
 

2. Valg af referent 
Susanne Kaae blev valgt. 

 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Claus Reiche forelagde beretningen. 
Prioritetsgælden er betalt, huset er renoveret og der er overskud i 

kassen. 
Beretningen kan ses på hjemmesiden, efter generalforsamlingen. 

Highlights fra beretningen: 
Jubilæum og jubilæumsfesten gik godt. 

Koncertteam kører godt. Jesper med musik, Lars med øl, Stig og 
Susanne med billetter.  

En spids bemærkning: Det er ikke godt at bestille billetter og så blive 

væk. Det giver underskud i kassen. 
Toiletterne er renoveret. Stor tak til Lars og Jesper. 

Husk at skubbe til din nabo, for at få dem til at være medlem af Røgen 
Forsamlingshus 

 
Bemærkninger til beretningen: 

Ida Brøchner: Der er nogle folk rundt omkring som ikke får indbydelse til 
de forskellige arrangementer, er det ikke en fejl. 

Helt klart, det må vi som bestyrelse få rettet op på. 
Stig Madsen: Claus du har været formand i mange år, så det må have 

været et langt sejt træk at få huset og foreningen på ret køl. 
Peter Christensen: Vi er blevet gode til at søge hjælp til de forskellige 

arrangementer. Men vi kan stadig blive bedre. Men det er dejligt at vi 
bliver taget godt imod, når vi beder om hjælp. 

 

Forsamlingen godkendte beretningen.  
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 
Lars fremlagde regnskabet. 

Året gav et underskud på kr. 49.000,- Der er dog sat kr. 16.000,- ind i 
2011, for udlejning som hører til 2010. Vi mangler at få kr. 85.000,- fra 

LAG. Så der er faktisk et pænt overskud. 
Forsamlingen godkendte regnskabet. 

  
 



5. Indkomne forslag 
ingen indkomne forslag. 

 
6. Valg til bestyrelsen 

på valg er:  
Claus Reiche 

Susanne Kaae 
Lars Bøgelund Jakobsen 

Peter Christensen  
 

alle blev genvalgt. 

 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

på valg er:  
Stig Madsen 

 
genvalgt 

 
8. Valg af kritisk revisor 

på valg er Viggo Jensen 
 

Genvalgt. 
 

Mikael Thau har bedt sig fritaget for sit hverv som revisor. Mikael blev 
valgt sidste år, for en to årig periode. 

Orla Frederiksen blev valgt til revisor. 

 
9. Eventuelt 

 
Stig. Det er noget rigtig bøvl at der ikke kan mønstres nok til 

fællesspisningerne. Der bliver aflyst for mange fællesspisninger. 
Før i tiden var vi 70 til fællesspisningerne, nu er ”kun” 40 på en god 

aften.  
Erling. Der skal holdes andet end koncerter. Fællesspisningen skal 

biholdes. 
Rita: det er ikke første gang, at januar-fællesspisningen bliver aflyst. 

Men når der skal laves spisningen, er det nødvendigt med en ringerunde, 
for at få folk til at komme. 

Lasse: jeg er ny og er blevet taget godt imod her i byen. Er blevet 
inviteret til fællesspisning hver gang, og kommer.  

Kristian: 2 ting. Vi er ikke gode til at tage os af de nye, når de kommer 

de første par gange. Hvad med elektronisk (e-mail og sms) 
tilmelding til fællesspisning. Så er der da chance for at vi får os 

tilmeldt til tiden. 
Ida: Hvis fællesspisning og koncert er så tæt på hinanden, er det 

problemer med at vælge/prioriterer. 
Stig: skal vi fortsat både sende ud pr mail og dele papirudgaven ud? 

Jesper: Begge dele er fortsat nødvendig. Beklageligvis. 
Grethe Guldager: når der kommer nye til byen, har vi så ikke en lille 

folder, vi kan aflevere som velkomsthilsen. 
Claus: Det er en opgave som bestyrelsen må tage sig af. 



Allan: kan fællesspisningerne begynde lidt tidligere (kl. 18.00) for at 
børnefamilierne også kan være med. Vores børn små børn skal jo tidlig i 

seng, så vi kan ikke nå at spise inden vi skal hjem igen! 
Kristian: er det mødetidspunktet eller er det fordi der sker for meget i 

huset, at fællesspisningerne går i vasken? 
Claus: 4 fællesspisninger forår og 4 fællesspisninger om efteråret. 

Torsdag er optaget til kortspil. Vi forsøger at lave jævn fordeling på 
ugedagene. 

Stig: Fællesspisninger, hvilke aftener er de bedste?  
Fredag er den bedste aften. Måske! Det må komme an på en prøve! 

 

Bent: hvad er succeskriteriet? Er det 100 eller er 30 ikke også godt nok! 
Vi må acceptere at der kommer aflysninger ind imellem. 

Erling: tager koncerterne noget fra fællesspisninger. Det har også været 
godt hvor fællesspisningerne er krydret med noget andet. 

Peter: vi er nødt til at lave koncerter for at få overskud i kassen. 
Claus: midlerne fra kommunen bliver beskåret, så det er husets held at 

vi ikke har prioritetsgæld og kan tjene penge på koncerter.  
 

Sammenfatning. 
Nye beboere/tilflyttere skal inviteres med til fællesspisningen. 

Tidspunktet. 
Fællesspisningerne krydres med noget spændende. 

 
Stole: vi søger Tuborgfonden om tilskud til stoleindkøb. 

Tagrender: vi skal have udskiftet tagrender og sternbrædder. Er der 

nogle der har gode idéer til hvordan vi kan få det lavet. 
 

Robert: er der nye potentielle kunder til legepladsen? Vi mangler hjælp 
til at få den vedligeholdt. Nu der er kommet så mange børnefamilier til 

byen. 
 

Stig: kontingent. 150,- pr. voksen. 75,- for pensionister, det er vel ikke 
ændret.  

Ja. 150,- og 75,- kr. 
 

Jesper: der er koncert den 19. marts med Mike Andersen. 
Kristian: der er et madhold på Kristian, Mie, Hanne og Jesper 

Glarmester. De mangler hjælpere. Kristian finder selv et par hjælpere til. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
Claus takkede for en god diskussion, og input som vi gerne vil rette os 

efter fremover. 
 

Tak til dirigenten. 
 

Farvel og tak for i aften. 
Der var så mulighed for at betale kontingent for 2011. Hvilket 30 af de 

tilstedeværende benyttede sig af. 
 


