
Referent: Mikkel Priskorn 
 

Generalforsamling i Hvilsager Sogns Beboerforening  
Ordinær generalforsamling afholdt onsdag 8. marts 2022 kl: 19:30  
 

1. Bestyrelsens forslag for dirigent: Henrik Teistrup, som blev valgt.  
 

2. Dagsorden godkendt – efter dirigenten havde konstateret at 
generalforsamlingen var lovlig. 

 
3. Formandens beretning oplæst og godkendt.  
 
4. Regnskabet fremlagt af kasseren. Regnskabet godkendt. 

 
5. Forsamlingshusets tilstand. 

 
Hvad skal vi gøre? Spørgsmål til forsamlingen 
Forslag: 
- Nyt møde når pris nr. 2. kommer (på kun scenehus) 
- Beregning på antal år før det falder sammen. 
- Markeringer på hvor meget det sætter sig 
- Træk-stolper på midten ville udsætte revner 
- Kan ingeniør deltage i evt. nyt møde 
- Hvem hæfter for et eventuelt lån  
- Kan man søge penge fra fonde (hvis der er en plan) 
- Søge penge fra landsbyfornylsespulje (når der er en plan) 
- Informationsmøde inden ekstraordinær generalforsamling 
- Taskforce/udvalg der sætter sig sammen og laver en plan 
- Kan man få tilbud fra andre ingeniører  

 
                    Vi indbyder til arbejdslørdag 22. april for alle  
                    Vi indbyder til informationsmøde inden ekstraordinær generalforsamling senere 
 

6. Bestyrelsen forslår en digital løsning (evt. mail-løsning) til medlemskontigent  
Forslag: 
- Hvad med tilflyttere? 
- Naboer kan hjælpe til med at informere om forsamlingshus 
- Det er en stor fordel for fremtidige bestyrelser, at man ikke skal køre rundt 
- Lav en liste med medlemmers ønsker 
- Vi skal hjælpe hinanden og huske at banke på ved nye 
- Der kan ryge mange medlemmer, hvis den ikke kommer fysisk i postkassen 
- En god blanding med tilmeldelse til e-mail (automatisk) og breve i postkassen 
- Man kan ikke lave anmodninger på mobilepay som forening 
- Der kan ske at komme for mange forskellige systemer  

 
7. Ingen indkomne forslag 

 



Referent: Mikkel Priskorn 
 

8. Forslag til medlemskontingent for perioden 01.04.2023 – 31.03.2024 
Forslag: 
- Sætte det op til 200,- pr. person 
- Hvor meget betyder ændringen for det samlede budget? 
- Hvad betyder ”husstand” – er en på 16år så også medlem? 
- Hvor gammel skal man være før man har stemmeret? 
- Måske nogen vil trække sig ved en stor prisstigning  
- Forslag om passivt medlemskab for at støtte, selvom man ikke benytter 
- Endnu en prisstigning om få år, så det bliver gradvist dyrere  

 
Forslaget omkring kontingentstigning vedtaget 

 
9. Udlejningspriser i perioden 01.04.2023 – 31.03.2024 stiger med 300,- for alle 

typer udlejninger og den grønne afgift per person stiger med 2,-  
Forslag:  
- Lave et gennemsnit for grøn afgift i stedet for person 
- Forskellige priser ml. weekender og hverdage  
- Aflæse el- og vandmåler med billede-dokumentation  
- Det er nemmere med et konkret beløn 
 
Forslaget omkring udlejningspriser vedtaget 

 
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lis Bjerring (ønsker ikke genvalg), 

Mikkel Priskorn (ønsker genvalg), Solveig Elgaard (ønsker genvalg) og Mia 
Holmqvist (ønsker genvalg).  
 
Bestyrelsesmedlem i stedet for Lis (ikke nødvendigvis kasserer): Jakob Sulby 
melder sig og er valgt ind.  

 
11. Valg af suppleant for 1-årig periode i stedet for Erik Sørensen 

Karsten Olsen melder sig og er valgt ind. 
 

12. Valg af revisor for 2-årig periode: Elly Hastrup. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen 
foreslår Lis Bjerring. 
Lis Bjerring melder sig og er valgt ind.  

 
13. Valg af revisorsuppleant for 1-årig periode. Anders Lange 
 
14. Eventuelt: Forslag og idéer, som ikke er til afstemning.  

- Sæt depositum op. Mange er ikke ærlige omkring ødelagte ting.  
- Der er ofte beskidt service, kalkpletter på glas og utilstrækkelig rengøring.  
- Forslag om motionsaften, aftenskole arrangementer, flere bankospil og brunch 
- Foredrag: Lars Nymark, Sogneaftener (ændre navn?), folkeuniversiteter 
- Lister med folk der har lyst til at give en hånd 
- Bruge huset et par timer en gang imellem (mod evt. betaling) 
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