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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretrung for 2014 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2014 

5. Forslag til budget og medlemsbidrag for 2016 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen 

a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

b) Valg af suppleanter 

8. Valg af administration og revision 

9. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent og referent 

John Dinesen blev valgt som dirigent og Karen Levin Nielsen til referent. 
 

2. Valg til stemmeudvalg 

Enighed om at nedsætte et stemmeudvalg, hvis behovet opstår 
 

3. Bestyrelsens beretning og planer for fremtiden 

Der blev udleveret en skriftlig beretrung på mødet. 

Alle aktiviteter fortsætter som hidtil undtagen banko, banko spillet er lukket om onsdagen, da 

der ikke var nok tilslutrung, og det ikke gav overskud, men torsdags banko kører indtil 

udgangen af året, så vil vi tænke på, hvordan vi skal kører videre . 

 
Noget nyt er, vi har startet en helsebiks op på Borgbjergsvej 52, det er maskiner der motionerer 

alle dele af kroppen, der er som noget nyt også kommet en vibrationsmaskine. Helsebiksen 

drives på frivillige basis, da huset kun har 3 fuldtids ansatte. 

 
Vi er ved at bygge om på 3 sal (badmintonhallen), vi skulle være færdig den 1. januar 2016, men 

hele byggesagen bliver forskubbet, så det bliver først omkring 1. marts 2016. En af grundene er, 

at vi er stødt ind i et stort problem omkring vores flugtvej, den kunne ikke godkendes. 
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I hallen vil der komme leg og bevægelse, der skal være åbent hus i weeke nden . Vi håber det også 

kan gå i orden, så vi kan få første sal så vi kan få flyttet helsebiksen op i huset. Vi påtænker også 

at lave en lille cafe i forbindelse med Helsebikse n. 

Vi er på tiden 1100 bruger af  huset, vi kunne ikke servicere så mange brugere hvis det ikke var  

for de 45 frivillige vi har i huset. 

Hvis aktiviteterne og Kvartershuset skal fastholdes og udvikles på så højt et niveau, er det 

nødvendigt for foreningen at indgå i formaliserede samarbejder med f.eks. Kulturhuset Karens 

Minde og Københavns Kommune. Det vil derfor ud over selve renoveringen og udvidelsen være 

nogle af de mest kritiske punkter for Kvartershusets langtidsoverlevelse. 

Beretningen blev vedtaget. 
 

4. Frem læggelse af regnskab for 2014 

Karen Levin fremlagde regnskabet og kunne konstatere, at der var et underskud som skyldes køb 

af en ny bus. 

Der blev spurgt om man havde fået refusion for 3. sal, man havde både fået forbrugsudgifter og 

50% leje retur. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget i sin helhed, der mangler revisor påtegning fra KAB. 

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 4 bestyrelsesmedlemmer 

Alex Nielsen, Lill Bengtson, Per Elshave samt Aage Byrgesen (valgt til kasserer) 

b) Valg af supp leanter 

Joan Hansen og Poul Nielsen blev valgt. 

 
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,  
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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 Deloitte til revisor 
 

9.Eventuelt 

Mødet sluttede kl. 21:30 

 

"'.-  z;.L ,,zec; 
John Dinesen 

/ Dirigent 

 

 

 

 

 
 

Elsebeth Stuckmann 

Formand 
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