
REFERAT LYNDBY KULTURFORENING GENERALFORSAMLING 
torsdag 8 marts 2018 – 35 medlemmer fremmødt 
 
1. Godkendelse af forretningsorden – Godkendt 

 
2. Valg af dirigent – Bestyrelsens forslag – Niels Holstein blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning  

Kates beretning blev godkendt – ros for gode arrangementer. 
Beretningen er vedhæftet. 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2017    

Medlemsfremgang og pænt overskud blev påskønnet. 
Regnskabet godkendt og vedhæftet. 
    

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent  
Forslag om fremrykning af budget, således at godkendelse ikke skal ske,  
når året er startet. – Bestyrelsen tager til efterretning. 
Kort debat med positive kommentarer samt opfordringer til såvel at bibeholde 
formuens størrelse som til at bruge op til 10.000 til medlemsarrangementer. 
Budgettet godkendt og vedhæftet. 

     Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev godkendt. 
  
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter  

Kate Heldam og Edel Hinnerskov blev begge genvalgt med klapsalver. 
Bestyrelsens forslag til suppleanter: Flemming Jensen og Hanne Ask  
blev godkendt med klapsalver. 
 

7. Valg af 2 regnskabskontrollanter  
      Randi Günther  &  Anders Kristensen blev begge genvalgt med klapsalver. 
   
8. Behandling af indkomne forslag   

Ingen forslag ud over bestyrelsens forslag til revidering af vedtægter og retningslinjer. 
Der var ønske om, at referater fortsat skulle på hjemmesiden. Derfor blev bestyrelsens 
forslag om at fjerne denne linie fra lovene ændret til, at der fremover skal stå: Et 
resumé af referat fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.  
Disse resuméer vil indeholde overordnede beslutninger og kommentarer fra møderne. 
Herefter blev revideringsforslagene godkendt. 
 

9. Eventuelt 
Formand Kate satte fokus på et evt. byhus og fortalte om borgermødet den 13. 
februar. Som et resultat af den misstemning, der efterfølgende bredte sig i B&B og 
Kulturforening,  blev der 4. marts fremsendt et brev til Lejre Kommune, hvor vi gør 
rede for vores frustrationer og ønsker. Kommunen har bekræftet modtagelsen, men 
endnu ikke reageret. 
Herefter udspandt der sig en debat med mange gode synspunkter og kommentarer: 
- Vi er for sent ude. 



- B&B fremsendte brev til kommunen for ¾ år siden. Redegjorde for byens behov i 
forbindelse med det kommende ejerskifte af rådhuset. 

- Skal vi have et byhus må vi selv gøre det. Kan gøres for 7-800.000 – vi skal bruge 
energien der. 

- Vi kan nok overse at købe, den store udfordring er driften. 
- En svær situation, vis besindighed. Godt med fælles henvendelse, vi kan stadig få 

indflydelse. Følge kommunen tæt i forbindelse med lokalplanen. Stadig mulighed 
for fælles faciliteter på rådhuset – både til de nye beboere og til byen. Lykkes det 
ikke, så må vi lægge pres på at få løst vores problemer på anden vis. Mange byer 
omkring os har fået fælleshuse køb/leje etc.  

- Kan vi få aktindsigt i salget, virker uklart. 
Desuden generel enighed om fortsat aktivitet, og at By- og Bådelauget bør være 
de, der samler til debat – evt. kunne der laves underskriftindsamling og indkaldes 
til fælles borgermøde fra foreningerne inkl. grundejerforeningerne. 
 

Efter dette punkt takkede formanden dirigenten – og for god ro og orden på mødet. 
 
9/3/18 Referent Hanne Engell 
 
Bilag: Formandens beretning, regnskab 2017, budget 2018 


