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Deltagere: L8 stemmeberettigede.
Generalforsamlingens dagsorden ifglge vedtægterne.
Borgmester Michael Ziegler indleder mødet med den aktuelle status i Høje Taastrup Kommune
med saerlig fokus på Hedehusene, NærHeden og opland.

Foreningsformand Peter K Jensen åbnede generalforsamlingen og gik til dagsordenens pkt. 1.
L. Valg af dirigent. ian Deleuran foresloges og blev valgt. Jan forespurgte til fuldmagter,
restancer og stemmeret via medlemskab for de fremmødte og konstaterede at
Generalforsamling er rettid ig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning ved Formanden gennemgik emnerne:
Året har stået i coronaens tegn. Denne og sidste års generalforsamlinger blev begge
skubbet. Og Juletræet blev af samme årsag tændt i stilhed, ligesom coronaen medførte at
fastelavn og sommermarked begge er blevet aflyst.
Julelys itræerne på Hovedgaden er ikke mulig pga. den fortsatte nødvendige træbeskæring,
som beskadiger lyskæderne. Vi har i stedet fået lavet ståljuletræer, der stilles på jorden.
På hovedgaden. Byens slagter måtte desværre lukke. Glædeligt at den nye apoteker
investerer i byen.

Hovedgaden og Vesterkøb blev påskepyntet, men desværre var regnen mere massiv end
pyntet kunne holde til.
Vi forventer at kunne afholde dette års Høstmarked d. 4. september med et band betalt af
kulturmidler, da det er i Kultur ugen.
Peter opfordrer til at medlemmerne deltager og her reserverer plads til en bod, hvor man
kan promovere sin virksomhed. Stadeplads er gratis for medlemmerne.
Vi har indkøbt egne flagstænger, der kom op onsdag d. 5. maj i anledning af Danmarks
Befrielse og sluttende med Mors dag d.9. maj.
På torvet er der kommet bænke imellem blomsterkummerne. Også biblioteksforpladsen,
der er ved at blive renoveret, og Vesterkøb har fået blomsterkummer.
Det har ikke været muligt at afholde medlemsarrangementer og bl.a. sidste års Business
Basar blev aflyst. Erhvervsprisen blev dog uddelt og gik til Sydkystens Brolægning.
Borgermøde, der senest var sat til 26. maj blev igen udsat. Vandkunstens'Hemmelige plan',
der var aftalt udfærdiget på baggrund af første borgermøde, er lavet som udkast og
forventes at kunne offentliggØres på vores hjemmeside inden længe. Udsættelsen giver
borgergrupperne mulighed for at arbejde med planen.
Peter nåede inden nedlukningen dog at være på Virksomhedsbesøg med borgmesteq i
november. Fremadrettet skal vi henlede jeres opmærksomhed på besØg d. 9. juni hos
Acrimo med tema Generationsskifte. Medlemmer deltager gratis, for ikke medlemmer
koster det 300,-. Bemærk også Business basar L6. sept., gratis for medlemmerne, så mød
frem. Tema bliver netvorking med indlæg herom.
Under spørgsmåltil beretning opfordrede Carl Otto Rachlitz foreningen til at offentliggøre
vandkunstens oplæ9.

Beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
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3.

Forelæggelse af regnskab 2020

'l

til godkendelse

Henriette gennemgik regnskabet. Revisor kommenterede skyldige omkostninger og hvor
længe et medlem kan være i restance. Peter præciserede sletning af medlemmer i restance
Herefter blev regnska bet enstemmigt god kendt.

4.

Fremlæggelse af budget for det indeværende år 2O2t
Budget blev enstemmigt vedtaget

5.

Fastsættelse af kontingent2A22

Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget

6.
7.

Valg af formand for 2 år på lige år

-

Valg af kasserer for 2 år på ulige år

lkke aktuelt

-

Henriette modtager genvalg

Peter anbefalede valg af Henriette som Kasserer, der blev enstemmigt genvalgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - der vælges 2 på lige år og 1 på ulige år

Benny modtager genvalg for 2 år. Benny blev enstemmig genvalgt.

9.

Valg af minimum 2 bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslår Lisbeth Holm, Caf6 Moems og Ruth Trier, Hedemarkedet.
Peter opfordrede evt. andre interesserede i at opstille. De indstillede blev enstemmigt
genvalgt.

L0. Valg af L revisor - for 1 år - Karl-Otto Rachlitz blev enstemmigt genvalgt.
11. Valg af l- revisorsuppleant - for 1 år - Rasmus Dyberg Rasmussen, blev enstemmigt valgt.
12. lndkommende forslag. lngen forslag
L3. Eventuelt. lntet til referat.
Revisor blev som borgmesteren begavet med en flaske vin. Formanden takkede for god ro og
orden og sluttede med den afsluttende kommentar, at han glædede sig over at'viseværten'Jan D.
velvi lligt opsti llede og styrede gen era lforsam I in gen.

Referat berigtiget d. 3L. maj202t

