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Den Selvejende Institution Fløng Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling den 10. april 20lg

Den l0' april2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Den Selvejende Institution Fløng Forsam-
lingshus.

Bestyrelsen bød velkommen.

Pkt. 1 - Valg af dirigent:
Advokat Peter Sindal Lundsberg blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet og beslutningiOyglig.

Til stede var 13 stemmeberettigede.

Pkt. 2 - Valg af stemmetællere:
Ingen.

Pkt. 3 -Bestyrelsens beretning:

I formandens fravær aflagde kassereren beretning.

Der har været afholdt 7 bes§,relsesmøder i}0l7.

Der har været afholdt 4 mødet med kommunen vedr. renovering af hus. Der er lavet lofter på toilet-teme ved krostuen. Isoleringen i skunken mod nord er udskiftet og taget over nordsiden er udskiftet.

Der er udskiftet gavlvinduer på 1. salen.

SELVSTÆNDIGE ADVOKATER I KONTORFÆLLESSKAB
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I foråret meddelte Høje-Taastrup Kommune, at forsamlingshuset ville få er meget stor besparelse i
forbindelse med Kommunens budgetforslag. Restbeløbet ville knapt kunne dække brugen af lys,
varme og vand.

Der blev indsendt høringssvar fra Forsamlingshusets bessrelse. Der blev indsendt høringssvar til
fordel for forsamlingshuset fra grundejerforeninger, tandsbylauget og kirken. Kommunen trak sin
besparelse tilbage og forsamlingshuset fortsætter som hidtil.

Der er en projekter samt lærred til rådighed, hvis nogle foreninger har brug for det i forbindelse med
møder. Bestyrelsen kontaktes vedr. udlan.

Køkkenet har fået udskiftet køleskab og fryser i}0l7.

Der er blevet indlagt {ernvarme i feb. 2018.

Beretningen blev taget til efterretning.
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Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget:
Torben Rasmussen gennemgik regnskabet for 2017.

Der henvises til regnskabet for en gennemgang af nøgletal.

Der blev stillet spørgsmål til et lån ydet af Høje Taastnrp Kommune. Ingen kunne huske hvorfra
lånet kom eller på hvilke betingelser det blev ydet. Bestyrelsen vil overveje at søge lånet eftergivet.

Der blev stillet spørgsmål til forsikringsdækningen. Bestyrelsen oplyste at der er tale om almindelig
løsøreforsikring hvorfor præmien var faldet.

Regnskabet blev herefter godkendt

Pkt. 5 - indkomne forslag:
Ingen.

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:

'v. Anne Mene Elle modtog genvalg -på valg i2020

Bestyrelsen bestfu herefter af:

Poul Jensen - formand - på valg i2019
Hans Christian Foght - bestyrelsesmedlem - på valg i}Olg
Tommy Rosenlind - bestyrelsesmedlem - på valg iZ0l9
Anne Mette EIle - sekretær og bestyrelsesmedlem - på valg i2O2O

Pkt. 7 - Y alg af 2 suppleanter:

Allan Madsen - på valg i 2020.

Suppleanter:



Agnete Dollerup - på valg i2019
Allan Madsen - på valg i2020

Pkt. 8 - Valg af to revisorer:
Som intern revisor blev Anita Jensen genvalgt.

Som ekstern revisor stillede bestyrelsen forsalg om genvalg af Account Team ApS, 3550 Slangerup.
Account Team ApS som blev genvalgt.

Pkt. 9 - Valg af revisorsuppleant:
Ingen valgt.

Pkt. 10 - eventuelt:

Bestyrelsen orienterede om at der pr. 116 2018 kommer ny forpagter. Den nye forpagter er lokal-
kendt fra Fru Jensens Mad.

Bestytelsen vil overveje at holde åbent hus så der kan siges goddag til den nye forpagter og pænt
farvel til den afgående forpagter.

Forsamlingen drøftede kommende vedligholdelse af bygningen. Bestyrelsen oplyste at der skal la-
ves nyt personalebad./toilet på 1. sal.

Da intet yderligere forelå takkede dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen blev hævet
kt.19.29.

Dato: 10. april2018
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