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Referat af generalforsamling i Kulturhuset Birkelundgaard, 
7. Februar 2013 kl.19.00. 

 

Formanden, Jørn Jensby, bød de ca. 50 fremmødte velkommen, og gik over til dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Ib Berg som dirigent, hvilket blev vedtaget. 

Ib Berg takkede for valget. 

 

Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslog Aase Møller som referent, hvilket blev vedtaget.  

 

Valg af 2 stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Lind og Carsten Wittus, hvilket blev vedtaget. 

 

Ib Berg konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lovligt varslet 

i Albertslundposten og på foreningens hjemmeside i tide, jf. foreningens 

Vedtægter. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt visioner og planer 

 

  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning både visuelt og mundtligt. 

(Præsentationen er lagt på hjemmesiden). 

Herunder blev det nævnt, at René Nielsen ikke genopstiller som suppleant, og 

derved udtræder af bestyrelsen. René fik, på foreningens vegne, overrakt 2 fl. vin 

som tak for sit virke. René var bl.a. én af initiativtagerne til oprettelsen af 

foreningen i 2009. 

 

Formanden anbefalede i øvrigt medlemmerne at bruge foreningens hjemmeside, 

som godnat læsning, idet der stort set hver dag lægges nye informationer ind om 

dette og hint. 

 

Steen Erichsen, som udfærdiger vore plakater fik også en stor tak for sit flotte 

arbejde.  

 

Endnu en tak gik til HRH, som havde repareret gulvet i laden- og til Nordea 

Fonden for 7.500,- kr. til indkøb af stole. 
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Arrangementerne i 2012. 

 

Årets arrangementer startede med Susanne Storm Linds arrangement om 

Egelunden – institutionen, hvor mange af børnene fra dengang gik. Det blev en 

velbesøgt aften med glade gensyn. 

 

Dernæst havde vi Per Jessen på besøg, som fortalte om sine 2 år som Siriusmand 

i Grønland. Festligt foredrag og lysbilledshow. 

 

12. Maj var der græsk aften i laden med græsk mad og dans. Der var mange 

deltagere, og det blev en festlig aften. 

 

Operaforestillingen i starten af juni blev igen et tilløbsstykke, og der var hurtigt 

udsolgt. Haven viste sig fra sin bedste side med sol og varme, og operasangerne 

var uforlignelige med opbakning af Albertslundkoret. 

 

Foreningen udlånte laden til en stor skulpturudstilling, arrangeret af 

Hyldespjældet i samarbejde med Kunstforeningen. Udstillingen fyldte laden en 

måneds tid med mange besøgende. Undervejs blev laden også udlånt til den nye 

tradition - Medborgerdagen - arrangeret af Integrationsrådet. 

 

I juli underholdt Nielsen Swingtime i gården på en igen flot dag.  

René og band er blevet hyret igen til jazz-arrangement. 

 

Rumlepotten, som spiller dejlig irsk musik, spillede og sang på en gloende hed 

dag. Folk sang med på de kendte numre.  

Også dette band er hyret igen. 

 

1. September var der igen Kunsthåndværkermarked i laden, i gården og i 

stuehuset med flotte kreationer af høj kvalitet.  

 

16. September var der ”Laden fuld” med dans, sang og musik med mange 

deltagere. Arrangeret af Per Gustafsson og Carsten Wittus.  

 

Fotogruppen holdt en velbesøgt udstilling d. 27.-28. oktober  i stuehuset. 

 

I november kom Dines Bogø og holdt ét af sine spændende foredrag, nemlig om 

Dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Spændende foredrag om en endnu uopklaret 

kriminalsag. 

 

D. 13. Januar var der Nytårskoncert i et festligt pyntet Musikteater.  

Fejende flot koncert med Nordic Singers og Albertslundkoret. 

Nordea sponsorerede champagne og chokolade. 

 

Til årets arrangementer (excl. Nytårskoncerten) har der været ca. 1.500 gæster, 

og i dag har foreningen 366 medlemmer. 

Nytårskoncerten blev overværet af mere end 633 glade tilskuere.   

 

De kommende arrangementer starter  7. marts med et foredrag, og derefter går 

det løs med  

Jazz i gården, 

Opera i haven, 

Loppemarked på plænen, 

Irsk musik i gården 

Kunsthåndværkermarked, Osv. 



3 

 

 

Grupperne under kulturhusets ”paraply” er: 

 

Fotoakademiet, ved John Frederiksen, som holder møde den sidste mandag i 

måneden i længen. 

 

Læsegruppen ved Susanne Storm Lind, som holder møder en onsdag hver 

måned i længen. Susanne Storm Lind berettede fra læsegruppens aktiviteter.  

 

Filmcafé. Jørn efterlyste interesserede til at danne en sådan gruppe. 

 

Desuden holder Røde Kors møder i længen hver anden onsdag. 

 

Der er til foreningen i årets løb indkøbt : 

En PC 

En Projektor 

Et lydanlæg 

En filmskærm 

Klapstole og borde 

En dobb. Kaffemaskine 

Parasoller osv. 

 

Donationer i det forløbne år: 

HRH, som har repareret gulvet i laden. 

Nordea Fonden med kr. 7.500 til stole. 

Musikteatret, som lagde hus til Nytårskoncerten. 

 

Endelig rettede formanden en stor tak til Albertslund Posten for den løbende 

omtale gennem året af foreningens mange arrangementer. 

 

Beretningen blev taget til efterrretning med applaus. 

 

3 . Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012, der blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2014 

Budgettet for 2013 blev forelagt og kontingentet for 2014 blev uændret fastlagt til 

150,00 kr. 

 

5. Indkomne forslag 

 Erik Jønsson havde indsendt et forslag om vedtægtsændring til §  7: 

 

fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af 

kontingent. 

 

Efter en del diskussioner blev der ved håndsoprækning stemt om forslaget.  

Forslaget blev ikke vedtaget, da kun 1 stemte for. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

  

På valg: 

Formand:  Jørn Jensby   (villig til genvalg) 

  Blev genvalgt med applaus. 
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Best.medlem:  Susanne Petersen (villig til genvalg) 

  Blev genvalgt med applaus. 

Suppleant:  René Nielsen  (ikke villig til genvalg) 

 

Dirigenten spurgte, om bestyrelsen havde forslag til ny suppleant. Bestyrelsen 

foreslog Bjarne Dam, og da der ikke var andre kandidater, blev også Bjarne Dam 

valgt med applaus. 

 

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

 På valg: 

 Revisor:  Jørgen Lind  (villig til genvalg) 

   Blev genvalgt med applaus. 

 Revisor:  Carsten Wittus (villig til genvalg) 

   Blev genvalgt med applaus. 

 

 Rev. Suppleant: Børge Mandrup Jacobsen (villig til genvalg) 

   Blev genvalgt med applaus. 

 

 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede alle fremmødte for deres tilstedeværelse og for den støtte til foreningens 

arbejde, der var kommet til udtryk. Han takkede Dirigenten for godt arbejde. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                          _____________________ 

   

Referent Aase Møller         Dirigent Ib Berg 

 

 

12. februar 2013  

 


