
Ordinær generalforsamling i Røgen Forsamlingshus I/S 
tirsdag den 21. februar 2012 ca. kl. 19.30 

generalforsamlingen holdes efter fællesspisningen 
 

der var 28 tilstede til Generalforsamlingen. 
 

 
Dagsorden iflg. vedtægt: 

 

1. Valg af dirigent 
Bent Drevald blev valgt.  

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Den var 
blevet annonceret på hjemmesiden, på mail til Røgenlisten, samt uddelt 

indbydelse til medlemmerne. 
 

2. Valg af referent 
Susanne Kaae blev valgt 

 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Claus fremlagde beretning.  
Der blev lagt op til diskussion om husets fremtid. 

Beretningen kan læses i sin helhed under ”Generalforsamlinger” 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 

Lars gennemgik regnskabet. 
underskud på 72.000,-. Det reelle driftsunderskud for 2011 er 43.000,- 

74 medlemmer i 2011. 
105 medlemmer i 2010. 

Kassekredit pr. 31.12.2011 – 137.885,54 
Regnskabet revideret. 

 
Dirigenten havde med vilje ikke givet lov til at kommentere beretningen, 

for det kommer her sammen med regnskabet. 
Gunna Drachmann: foreslog at vi hæver kontingentet, og slette 

rabatten til pensionister. Måden kontingentet bliver opkrævet på, dur 
ikke. Vi glemmer at betale når vi får den lille mail. Vi skal have det 

driftsunderskud væk.  
Erling Rasmussen: kontingentet skal ikke hæves, for så bliver 

medlemsskaren mindre.  

Lars Bøgelund: vi har sikkert gjort for lidt for at hverve medlemmer.  
Stig Madsen: de offentlige kasser er lukket. Det er vores 

forsamlingshus, og det er kun os til at betale. Vil vi beholde det. Så der 
skal findes ud af hvordan vi skal drive det.    

Bent Drevald: mange er ikke klar over om de er medlemmer eller ej.  
Grethe Guldager: hvad gør vi for de ny tilkomne. Skulle der være 

pligtigt at være medlem af bestyrelsen. Der er ca. 250 beboere i Røgen 
og omegn. 

Peter Christensen: jeg tror ikke der er sammenhæng mellem 
kontingent og antal medlemmer. Hvad vil vi give for at have huset i 



byen. 
Rita Andersen: Forskellige interesser. Nogle er mere ”vi” om huset. 

Nogle vil gerne betale kontingent. Nogle vil gerne være med i 
støtteforening. Der kunne sagtens være differentieret betaling. 

Peter Christensen: Helt korrekt. Kontingent kan kræves via netbank. 
Sådan vi kan også opkræve støttebeløb. De faste udgifter for at drive 

huset, dækkes slet ikke af kontingentet. Er vores priser for lave?. Skal vi 
lave en støttekoncert. 

Tom Pedersen: kan vi ikke søge sponsorater? Uanset hvordan vi vender 

og drejer det. Driftsomkostninger SKAL dækkes af vores indtægter. Det 
nytter ikke noget med årligt underskud. Vi må her træffe beslutning om 

hvordan vi får pengene ind. 
Stig Madsen: Kontingent og støtte kan måske give 20.000,-. Hvordan 

får vi fat i resten for at dække driften. Så mange som muligt skal have 
tilhørsforhold til huset. Der er ingen der ønsker at huset er for alle og 

ikke kun for ”inderkredsen” 
Erling Rasmussen: En stor diskussion. Fra begyndelsen var det sognets 

forsamlingshus. Vi gjorde meget ud af fællesskabsfølelsen og 
sammenholdet om huset.  

Claus Reiche: Ideelt set skal vi være så mange medlemmer som muligt. 
Der skal være mange arrangementer for forskellige grupper. Vi er nødt 

til at gøre noget for at få penge. 
Kirsten Helbo: Indtægterne er faldende. Udgifterne er ikke faldende. 

For år tilbage bestemte vi at udlejningen godt må gå ned. Den beslutning 

skal måske laves om.  Reklameindtægter. 
Børge Nielsen: jeg tror vi skal rundt og ringe på dørene for at få 

kontingent ind, til alle husstande i hele sognet. 
Peter Lastbil: 10 kr. pr. måned til huset, det er ikke meget. Skal vi lave 

en ekstra ordinær indsamling for at få huset økonomi på fode. 
Berit Hårby: det skal være de der har glæde af at komme, der skal 

betale til fællesskabet. Koncertpriser kan være for medlemmer og ikke 
medlemmer. 

Lars Bøgelund: hvis vi laver en støttekoncert, skal vi købe eksempelvis 
nye møbler, sådan at sponsorerne kan se, at vi har fået noget for 

pengene. De må ikke indgå i den daglige drift. 
Benny Præstegaard: differentieret priser til fællesspisning. En pris for 

medlemmer og en for ikke medlemmer 
 

 

Bent: konklusion: der skal tages stilling til følgende: 
1. kontingent / pensionistrabatten 

2. aktiv indsats for nye medlemmer. 
3. støtteforening 

4. PBS-opkrævning – det er fremtiden. 
 

Alle de gode forslag lægger nu ved bestyrelsen, så det må de arbejde 
videre med. 

Kontingent skal fastsættes nu. 
 



Peter Lastbil. Bestyrelsen kommer med gode idéer og indkalder til et 
møde når der er konkrete forslag, som skal forelægges medlemmerne.  

 
Forslag til kontingent: 

Erling og Børge foreslår uændret kontingent. 
Lars: 250 pr. medlem. 

Jesper: 200,- 
Stig: 300,- 

 

Slut på debatten. 
 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen tager stilling til om vi vil oprette en støtteforening og 

beslutningen må gerne være klar til koncerten den 10. marts. 
 

Beslutning: 
Pensionistrabatten er ophævet. 

Kontingentet fastsat til 250,- årligt pr person. 
 

 
5. Indkomne forslag 

 
ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen 
på valg er:  

Allan Nordestgaard  
Hanne G. Kristiansen 

Jesper Gregersen 
 

Allan vil gerne afgive sin plads, men vil gerne fortsætte med at lave 
hjemmesiden og Røgenlisten. 

 
Bent Drevald blev valgt til bestyrelsen. 

Genvalg til Hanne og Jesper 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
på valg er:  

Mona Mogensen 

genvalg. 
 

8. Valg til Landsbyrådsrepræsentant 
på valg er: 

Rie Grotkjær 
genvalg 

 
9. Valg af kritisk revisor 

på valg er Viggo Jensen – Viggo har meddelt at han ikke ønsker at 
fortsætte som revisor. 



Michael har trukket sig som revisor. 
Gunna Drachmann og Sørn Sloth valgt. 

Sørn Slot valgt for ét år. 
Gunna Drachmann er valgt for to år. 

 
Stig: Rent principielt skal generalforsamlingen tage stilling til revision af 

regnskab 2011. 
Generalforsamlingen har besluttet at godkende at Gunna Drachmann og 

Søren Sloth har revideret og underskrevet regnskabet for 2011, da Viggo 

Jensen og Michael Thau havde trukket sig inden regnskabsafslutningen. 
 

10. Eventuelt 
Fremover skal regnskabet stå på indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 


