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1. Valg af dirigent og referent 

Susan blev valgt som dirigent og Karen Levin Nielsen til referent. 
 

2. Valg til stemmeudvalg 

Forsamlingen var enig om det ikke var nødvendigt 

 
 

3. Bestyrelsens beretning og planer for fremtiden 

Der blev udleveret en skriftlig beretning på mødet. Alle var tilfredse bestyrelsens planer og var 
enig i at der forsat skulle arbejde i den positive retning som huset er i. Der blev diskuteret det 
tilbagevende problem med manglende betaling fra de fremlejer der havde været igennem tiden, 
og at det kostede huset penge, der udover diskuterende forsamlingen rengørings standarten og 
forpligtelserne ved leje af lokaler. 

Beretningen blev en stemning godkendt . 
 

4. Frem læggelse af regnskab for 2014 

Karen Levin fremlagde regnskabet og der var ingen spørgsmål. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget i sin helhed Der var enighed om at fastholde 

medlemsbidraget på samme niveau. 
 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag 
 

7. Valg til bestyrelsen 

a) Valg af formand formanden ønskede genvalg og blev valg med klapsalver. 

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Hanne Nielsen,,Per Elshave, Ellen Frimann 
Johannesen,  

c) Joan Hansen og Poul Nielsen blev valgt 
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Den samlede bestyrelse i Kvartershuset er: 

Formand : Elsebeth Stuckmann,  

Aage Slott Byrgesen , 

Alex Nielsen, 

 Lill Bengtson,  

Hanne Nielsen,  

Per Elshave,  

Ellen Frimann Johannesen, . 

 
Suppleanter: Joan Hansen,  

Poul Nielsen,  

 
30..08.2016 

 
 

Referat 

Generalforsamling 

2016 

 

 

8. Valg af administrator og revision 

Der var en kort diskussion om KAB fortsat skulle administrerer Kvartershuset, men efter megen 

snak frem og tilbage blev man enig. 

KAB blev valgt som administrator og med deres revisor. Foreningens revisor blev genvalgt. 
 

 

Eventuelt 

Mødet sluttede kl. 21:50 
 

                                            / 

________________________________ 

 


