
Lyndby Kulturforening  

Generalforsamling onsdag, den 26. februar 2014, kl. 19.30 i Rådssalen 

Der var 35 medlemmer til stede 

 

 Godkendt 

1. Valg af dirigent 

 

Niels Holstein blev foreslået og valgt som dirigent – takkede for valget - og 

konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter 

Godkendt 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

 

Formanden (Michael Mørk) omtalte, at der havde været en række gode og 

velbesøgte arrangementer – men at det desværre også havde været 

nødvendigt at aflyse nogle bl.a. p.g.a. for få tilmeldinger. Formanden 

omtalte også det udvidede samarbejde med Bylauget, som bl.a. havde 

indebåret gennemførelsen af Folkekøkken samt planlægning af fremtidig 

fælles byfest. 

På baggrund af spørgsmål blev det oplyst, at der ikke arbejdes mod en 

sammenlægning med bylauget – men at der satses på et stærkere 

samarbejde, dér hvor det giver god mening. 

 

Godkendt 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Regnskab var udsendt inden mødet og var fremlagt på bordene. 

 

Kassereren (Jens Mogensen) gennemgik regnskabets enkelte poster og 

knyttede bemærkninger til disse. 

Der blev udtrykt stor tilfredshed med det lave niveau for udgifter til 

bestyrelsens arbejde. 

Der var forskellige tilkendegivelser omkring prisen på visse arrangementer 

samt ønsket om også at gennemføre smalle arrangementer. 

Godkendt 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

 

Budget var udsendt inden mødet. 

 

Kassereren gennemgik budgettets enkelte poster og knyttede 

bemærkninger til disse. 

Det blev foreslået, at posten underskud på arrangementer forøges til 

10.000 kr. – jf. de faldne bemærkninger under regnskabet. 

 Ændringsforslaget blev godkendt og skal indarbejdes i budgettet. 

Kontingent (for 2015) foreslås fastsat uændret til 100 kr. 

Godkendt 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 

 

Dirigenten oplyste, at da 1 bestyrelsesmedlem (Mitzi Jensen) har meddelt 

at måtte trække sig ud p.g.a. arbejdsmæssige belastning skal der 

Godkendt 



herudover vælges 1 yderligere bestyrelsesmedlem (for 1 år) 

Bestyrelsen: 

Der blev foreslået genvalg af Michael Mørk og Jens Mogensen (begge for 2 

år) 

Der blev foreslået valg af Hanne Engell (1 år) 

Suppleanter: 

Der blev foreslået genvalg af Lena Jensen (1. suppleant) 

Der blev foreslået valg af Annette Vinding (2. suppleant) 

 

6. Valg af 2 regnskabskontrollanter 

Der blev foreslået genvalg af Randi og nyvalg af Anders B. Kristensen 

Godkendt 

7. Afstemning om ændringer til foreningens vedtægter 

 

Formanden gennemgik de enkelte forslag til ændringer og baggrunden 

herfor. 

Der var spørgsmål omkring det forhold, at alene medlemmer bosiddende i 

Lyndby sogn er valgbare til bestyrelsen. Et medlem rejste synspunktet, at 

det burde være muligt at være valgbar til bestyrelsen, selvom man ikke var 

bosiddende i Lyndby Sogn. 

Formand og dirigent henviste til, at forslag til vedtægtsændringer skulle 

indsendes inden generalforsamling og foreslog, at medlemmet evt. 

indsendte forslag herom inden næste generalforsamling. 

Det blev oplyst, at den endelige forretningsorden vil blive bragt i 

overensstemmelse med de nye vedtægter for foreningen.  

Godkendt 

8. Afstemning om ændringer til foreningens retningslinjer 

 

Michael gennemgik hovedindhold i retningslinjer, som er bestyrelsen 

vejledning omkring arrangementer. 

 

Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen blot tog forslaget til 

efterretning samt at navne fjernes fra retningslinjerne a.h.t. fleksibilitet. 

Godkendt 

9. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

10. Eventuelt 

 

Flemming Jensen forespurgte om muligheden for at lade Hvalsø Bios 

program tilflyde medlemmerne på anden måde end ved fremlæggelse i 

”Landsbyrummet”. Bestyrelsen overvejer og vender tilbage. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden – 

som takkede dirigenten for god varetagelse af hvervet. 

 

 

Godkendt 06. Marts 2014 

Niels Holstein 

Dirigent 


