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bestyrelse
Sted: Christianslund Deltagere: 40 personer inkl

1.

Valg af dirigent
med bifald
Bestyrelsen foreslog Anders Kristensen, blev vedtaget

2.

Godkendelse af forretningsorden
Blev godkendt

3.

ved formanden
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

2019' Så kom coronaen og ændrede
Sidst vi var samlet til en generalforsamling var i
lukkede os inde i hver vores lille boble'
fuldstændig vores normale hverdag, og hvor vi hver især
pr' mail'
Så sidste år endte det med at vi afholdt det
det så at gennemfØre'
Men nu tØr vi så godt mødes igen - og hvad lykkedes
skete i år.
Nytårskuren måtte vi desværre aflyse - ligesom det også
i året' Det var en meget interessant
Kulturstrøget i Roskilde: Det var vores første begivenhed
vores øjne, så vi så Roskilde fra
tur, hvor vores fantastiske guide - Mogens Pedersen - åbnede
med madkurv og dejlig rØdvin og nød
en hel anden side. vi sluttede dagen hjemme i vores have

denskønnestesommeraften.Vivar20deltagere,hvorafhalvdelenvarbestyrelsenmed
ægtefæller.
musik- og idrætsefterskole' Det lyder
I september besØBte vi Lindenborg Efterskole. Det er en
har et særligt forhold til stedet'
måske ikke umiddelbart spændende, hvis ikke man
ohlsen - gik vi rundt på området'
Men det var det! sammen med skolens forstander - Anders
i sin skole og eleverne - og
hvor han fortalte om skolen og eleverne. Han var så engageret
jeg fik hel lyst til at melde mig som elev meget sympatisk. Det var så spændende en skole, så
var bestyrelsen'
eller lærer. Desværre var vi blot 13, hvoraf igen halvdelen
- og
t september besØgte vi også sct. Hans Museum. Det var også en stor oplevelse
kunne fortælle om, hvordan patienter
tankevækkende. vi havde en meget engageret guide, der
Det var ret skræmmende'
- også i vores tid - blev behandlet for deres psykiske sygdomme'
Også her var vi kun 15 - og 6 var bestyrelsen'
- fik en stor oplevelse' og
I oktober besØgte vi Roskilde Domkirkens Lofter. Alle - der deltog
guide, der kendte stedet ud og ind
det skyldes, at vi også her havde en fantastisk og engageret
hver en krog af kirken og var
og som meget levende kunne fortælle om stedet. Han kendte
også her var de 7 bestyrelsen'
dygtig til at formidle sin viden. Der var 17, som deltog, men
sammen med Gunhilds
Den sidste weekend i november arrangerede vi en Kunstudstilling
vi mener, der var ca' 100
Galleri. Det var en flot udstilling, og den var også velbesøgt.
I hvert fald var kunstnerne tilfredse
mennesker forbi, og der blev også solgt en del kunstværker.
med deres salg.
at få liv i byen igen' så
Nu skal vi ud af hver vores boble efter 2 år med corona og forsøge
sammenhold og fællesskab kan trives igen'
til trods for de
og til sidst vil jeg takke bestyrelsen for, at I stadig er positive og engagerede
begrænsninger, vi har haft. TAK
Beretningen blev godkendt med bifald

regnskab
Fremlæggelse og godkendetse af det reviderede
sider'
Regnskabet blev godkendt og rost fra flere

4.

og fastsættelse af kontingent
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
kontingent 150 kr' Bestyrelsens forslag på
Budgettet blev eodkendt. Der blev stillet forslag om
håndsopreekning'
uændret kontingent på kr. 100 blev godkendt ved
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
med bifald.lngen ønskede at stille op'
Edel Hinnerskov & Kate Heldam blev genvalgt
Valg af 2 suPPleanter
brev foresrået og modtog valg med bifald'
Hanne Ask brev genvargt med bifard , JØrgen Ledstrup
7. Valg af 2 regnskabskontrollanter
blev valgt med bifald'
Bestyålsens forslag Per Holmgård og Per Didrichsen

9. Behandling af indkomne forslag
lngen forslag indkommet
10. Eventuelt
på situationen omkring byhus' Det har meget lange
Flemming Jensen opdaterede forsamlingen
også til planerne om et fælleshus' En
udsigter med udstykning af Philips gå; - og dermed
på mange panderynker på kommunalt hold'
vægtig årsag er tilkørselsforholdene, der byder
jo har købt walthers hus og vendt det
Flemming havde haft en rigtig god snak med stine, der
pænt stort rum' som stine
om på ryggen. Bl.a. kommer det gamle atelier til at rumme en
for ideen om' at LKF og formentlig
naturligvis har planer med, men hun er meget positiv over
arrangementer' Dette er i sin spæde
andre af byens foreninger, kan benytte stedet til diverse
start, men det absolut bedste bud på et fremtidigt fælleslokale'
lagde bestyrelsen op til debat:
omkring LKF - medlemsantal og deltagelse i arrangementer på omkring 20 medlemmer på de
Vi har pt. Omkring 74 medlemmer og O"t er en nedgang
blev opfordret til at gøre lidt
seneste år. Vi vit ligtig gerne op på 84 i 2o2?. De fremmødte
var endvidere forslag om at opfordre til
reklame for forenins"n i d" områder, hvor der bor. Der
til enten højere eller lavere pris'
at medlemmer inviterer ikke medlemmer til arrangementer et nyt medlem'
Bestyrelsen sætter en flaske rødvin på højkant til de, der skaffer
i arrangementer lader ikke til at
Stemningen var overordentlig positiv, og den lave deltagelse
skyldes arten af arrangementer.
for antallet af arrangementer og
Helt konkret har bestyrelsen noteret sig: Der kan skrues ned
som man ikke lige hver især kan
Iægges vægt på arrangementer, der byåer på noget specielt,
gennemføre.
der på forhånd og i god tid
Der kan arrangeres større arrangementer med feks. Bus - hvor
uden et voldsomt
bedes om tilmelding, så vi kan gennemføre de dyrere arrangementer
underskud.

skoven med tilhørende
som eksempel på arrangementer der er helt specielle tilbød ole en tur i
foredrag om træer og deres vejtil sawærket'
til et Økologisk landbrug,
Ligeledes blev det foieslået at gennemføre et specielt arrangement
f.eks. Øllineegård.
hele forsamlingen
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og i øvrigt
for en dejlig og positiv generalforsamling.
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Dirigent Anders Kristensen

