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Foreningen Bergmannhus 
Bergmannsvej 70 

Thurø 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling onsdag den 17. november 2021 Kl. 19.00 

Ca.25  medlemmer var mødt op.  
Mogens Grønning bød velkommen. 
 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
Klaus Sternke blev valgt som dirigent.  
Janice L. Frænde som referent. 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 Mogens Grønning fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med 
applaus. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til 
godkendelse. 
Bente Hansen fremlagde foreningens regnskab, som blev godkendt. 
 
Der var lidt spørgsmål til posterne, herunder specifikation af afgifterne. 
Antal medlemmer ca. 590 hustande. Forslag om at bede folk om frivilligt at lave en 
fast årlig bankoverførsel. 
 
Fremover vil der bliver lidt flere poster i regnskabet, f.eks. opsplitning i sponsorater 
og udlejning, som i dag er samlet i sponsorater. 
 
Spørgsmål til lejen fra lokalhistorisk arkiv, som er ca. 13.000 kr. excl. husforsikring, 
el, vand og varme. Der vil blive taget en forhandling med lokalarkivet i fht fremtidig 
dækning af udgifter pr. m2. 
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4. Forelæggelsen af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det 

komne år til godkendelse. 
Bente Hansen gennemgik budgettet for 2021, som blev godkendt. 
Kontingentet fastholdes på 50 kr. pr. husstand. 
 
Der var spørgsmål til om man kan leje huset uden medlemskab. Det kan man 
ikke. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag til nye vedtægter for Foreningen 
Bergmannhus, Thurø Forsamlingshus. 
Der er ikke modtaget forslag udefra. 
. 
Vedtægterne blev omdelt og læst i pausen. 
 
Forslag om at bruge lidt midler til at få en advokat til at læse vedtægterne igennem, 
da det er et juridisk dokument.  
 
Et vedtægtsdokument, hvor kommaer og stavefejl er rettet til blev afleveret og 
rettelserne vil efterfølgende blive foretaget. 
 
§10 2. afsnit er meget tung, selvom man ikke er i tvivl om, hvad der står. 
 
Forslag  til vedtægterne blev herefter godkendt med smårettelserne til 
tegnsætningen. Dokumentet vil efterfølgende blive juridisk gennemgået. 
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  
Janice L. Frænde og Lene Bunger er på valg og genopstiller ikke. Bente 
Hansen genopstiller. 
Hanne Prisholm, Sabine Ketil Foss, Bente Hansen blev valgt for 2 år fra 2021. 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
Sabine Ketil Foss og Gunda Gisselmann er på valg og genopstiller ikke. 
Marianne Christensen blev valgt. 
Der er således kun 1 suppleant i år. 
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8. Valg af 1 revisor  
John Christensen blev genvalgt. 
 

9. Valg af  1 revisorsuppleant  
Tove Humaidan blev genvalgt. 
 

10.  Eventuelt 
Drøftelse omkring udleje og rengøring med forslag om, at en del af lejen er 
rengøring med et proffessionelt selskab. 
 
Opfordring til at finde flere frivillige. 
 
Forslag til at få en skitse op med den faste bordopstilling, så det er nemmere 
for forskellige personer at sætte på plads efter sig. 
 
Forslag om fast betalt rengøring et par timer om ugen, da det er hårdt for de 
frivillige. Alternativt en årlig hovedrengøring. 
 
Referenteren oplæste afslutningsvis referatet. 


