Referat af generalforsamling i Hedehusene
Erhvervsforening
d. 15. marts 2022 i Restaurant Bollinis.
Til Stede: 18 stemmeberettigede.
Referent: Erik Hvidtfeldt Hansen
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Skorstensgaard.
Jørgen blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterer at generalforsamling er lovlig og beslutningsdygtig,
og at der ingen er til stede med fuldmagter.

2.

Bestyrelsens beretning ved formand Peter Kjeld Jensen
Året 2021 var i Coronaens tegn. Aktiviteter var her begrænset. Men oppyntning af Hovedgaden og
Vesterkøb var en mulighed. Vi har nu egne flagstænger og dette blev fejret ved Danmarks befrielses
dag og mors dag. Høstfest blev afholdt først i sept. med stor scene, Outlandish og Kim Larsen Jam
samt tryllekunstner med kulturmidler i ryggen. Vi savnede medlemmerne i pavilloner på Hovedgaden
denne dag, hvor man som medlem helt gratis har mulighed for at promovere sig.
Business Basar blev afholdt med netværks forløb og uddeling af erhvervspris, der gik til PlusRen.
Valgmødet her i byen blev en succes med fulde huse i Bollinis selskabslokaler.
Halloween oppyntning med græskar og herefter jul med juletræ på torvet og nye faste ståltræer i
midterrabat, der dog gav udfordringer med at holde dem tændt, da folk faldt i ledningerne. Til næste
jul vil der også være træer til Vesterkøb. De erstatter lyskæder i træerne, der ikke fungerer når
træerne løbende beskæres. Til juletræstændingen lejede vi et telt til julemarked. Busvej blev lukket
og gav mere plads og ro til arrangementet. En særlig tak til Bollinis for at donere æbleskiver og gløgg.
Tak til bestyrelse og suppleanter og sponsorer, for hvem det ikke var muligt at gennemføre årets
aktiviteter.
Touren kommer til Hedehusene d. 23. marts og samtidigt åbnes supercykelstien imellem Roskilde og
København. Der bliver en aktivitet på torvet kl. 12.
Medlemsmøder der er annonceret eller er i støbeskeen og gennemføres i samarbejde med
Erhvervsforum og Sengeløse Erhvervsforening, er besøg hos DSV, GSV Maskinudlejningen, besøg i
spejderlejren, Dansk Retursystem i Taastrup, Opera Hedeland og et midtvejs politikermøde.
Spørgsmål af Carl Otto. Valg 1. juli. Kan vi lave noget i den forbindelse?
Beretning skulle ikke godkendes men fik anerkendende klapsalve.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab 2021 til godkendelse
Henriette gennemgik regnskabets indtægter og udgifter samt status. Der blev spurgt ind til
tilgodehavender. Peter uddybede beløb omkring Business Basar beløb. Carl Otto supplerede med
bekymring for det store underskud. Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt.

4.

Fremlæggelse af budget 2022 for det indeværende år
Peter gennemgik budget i overordnede vendinger. Rasmus Rasmussen beroligede de forsamlede i
forhold til egenkapitalen. Herefter blev budget vedtaget.

5.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår kontingent forhøjet til kr. 900,- ekskl. Moms.
Forhøjelse af kontingent fra 2023, som med øgning på 200,- giver i alt ca. 15.000,- mere at arbejde
med, blev efter kommentar fra Carl Otto, der savnede et budget til at begrunde forhøjelsen,
vedtaget.

6.

Valg af formand for 2 år på lige år. Peter Kjeld Jensen er på valg og modtager genvalg.
Peter blev enstemmigt genvalgt

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges 2 på lige år og 1 på ulige år. Erik Hvidtfeldt
Hansen og Danni Kjeld Jensen er på valg og modtager genvalg. De blev enstemmigt genvalgt.

8.

Valg af minimum 2 bestyrelsessuppleanter. Lisbeth Holm Benattia og Ruth Trier er på valg og
modtager genvalg. Rita Borum og Jane Fischer opstillede også. Alle blev valgt, da vi godt kan have
mere end 2 suppleanter.

9.

Valg af 1 revisor for et år. Carl Otto Rachlitz er på valg og modtager genvalg. Carl Otto blev
enstemmigt genvalgt.

10.

Valg af 1 revisorsuppleant for et år. Rasmus D. Rasmussen er på valg. Rasmus blev enstemmigt
genvalgt.

11.

Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

12.

Eventuelt. Ide om Infoskærm på torvet eller ved stationsbygningen blev foreslået som en del af
byløftet.
Emnet kontingentbeslutningsgrundlag blev genoptaget. Sammenhæng imellem budgetter og
kontingentvedtagelser, der ikke vedrører samme år samt savn af budget for kontingent år, herunder
omkostningsstyring blev diskuteret. Det blev foreslået at arbejde med en f.eks. 5 års vision, så man
har det længere skud.

Dirigenten Jørgen Skorstensgaard takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for en
slutbemærkning. Peter sluttede af med at takke og påskønne Carl-Otto og Jørgen for deres indsats som
revisor og dirigent.

Referat berigtiget d. ___ - ___ 2022

________________________________________
Dirigent Jørgen Skorstensgaard

________________________________________
Formand Peter Kjeld Jensen

