
 

 
 

 Referat af generalforsamlingen i Kvartershuset den 27. april 2022 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Valg af stemmeudvalg. 

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden. 

4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse. 

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse. 

6. Bestyrelsen forslag 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelse (i år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter). 

9. Valg af revision. 

10. Evt. 

Der var fremmødt beboere fra 10 lejemål. 

Anettes tale  

Generalforsamlingen blev indledt af Anette Levin Nielsen (ALN), som bød velkommen. 

 



1. Valg af Dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog Bjørn Pedersen som dirigent og han blev valgt enstemmig.  
Bestyrelsen foreslog Pernille Eilenberg og hun blev valgt enstemmig.  
 
Bjørn Pedersen konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.  

 
 

2. Valg af stemmeudvalg 
Karen Levin Nielsen fra karre 18, Geret karre 6 – Jytte karre 18 og Bjørn blev valgt til at sidde i 
stemmeudvalget. 
 
3. Bestyrelsens beretning for det forgange år og planer for fremtiden 
Denne mundtlige beretning er et supplement til den skriftlige, der i sin helhed taler om året der er gået.  
Året 2021 var endnu et år præget af COVID-19. Det var et svært år – både på et menneskeligt og økono-
misk plan. Myndighedernes restriktioner påvirkede udlejningen i Kvartershuset, og fester måttes aflyses og 
rykkes. Dette havde økonomiske konsekvenser. Trods de udfordringer, som COVID-19 skabte, lykkedes det 
at afholde mange af de planlagte aktiviteter. 
Bevillingerne i kvartershuset: KFF som er en bevilling til børnene aktiviteter og pgf. 18 som deltager i 
senionernes aktiviteter men er under 65, der stille vi medarbejder timer til rådighed. 
Vi har besluttet at prøve at skabe nogen aktiviteter for medlemskarréerne, hvor vi starter med 2 
søndagsture, samtidig afholde 3 koncerter om eftermiddagen. Vi af prøver disse tiltag, inden vi udvikler 
flere arrangementer.  
Vi ville derudover tilbyde, at vi kommer ud til endte beboermøde eller ud til bestyrelserne i vores 
medlemsskarerne, hvor vi gerne fortæller om det arbejde vi laver i huset. Vi vil på disse møder få en 
fornemmelse af, hvilke arrangementer og aktiviteter I kunne have interesse for. 
Når vi skaber nye aktiviteter, er der brug for frivillige, der har lyst til at være med til at drive aktiviteterne.  
Ville man være med til at skabe nye aktiviteter, så kan man tage kontakt til Pernille som er administrativ 
medarbejder i Kvartershuset 
Slutligt vil jeg takke både frivillige og ansatte for deres indsats i huset uden dem ville vi ikke kunne drive 
huset med alle de mangfoldige aktiviteter. 
Tak til bestyrelsen for samarbejdet og nu vil jeg overgive både den skriftlige og mundtlige beretning til 
generalforsamlingens godkendelse. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål, og overgav beretningen til forsamlingens debat og godkendelse. 

Dirigenten satte derefter beretningen til afstemning. 

Beretningen bliver godkendt og var enstemmig. 



4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse. 
Regnskabet var præget af covid-19. 
 
Ingen spørgsmål 

Regnskabet blev sat til afstemning. Regnskabet blev godkendt med 10 stemmer for.  

 

Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse.  

Budget enstemmigt godkendt.  

5. Bestyrelsen forslag 
Ingen forslag.  

 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen forslag.  

 
 

7. Valg til bestyrelse (i år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter). 



Valg af formand: Bestyrelsen forslog Anette Levin Nielsen, som blev valgt uden 

modkandidat.  

Valg af kasserer: Bestyrelsen forslog Karen Levin Nielsen, som blev valgt uden 

modkandidat. – 1 år.  

 
 

A) Valg af 3 bestyrelses medlemmer for 2 år 
Jytte Lindberg Jensen vælges uden modkandidat 
Hanne Jensen vælges uden modkandidat  
Jimmy Rohde vælges uden modkandidat 

 
 

B) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år 
Pia Hansen vælges uden modkandidat 

 
C) Valg af supplanter  

 
Marianne Bengtson - 
karre 18  

 
 
 

8. Valg af revision. 

Bestyrelsen forslår broernes revision, som forsamlingen er enig i. 
 
 

9. Evt. 
 

 
Dirigenten takkede for et godt og konstruktivt møde. 
 
 
København d. 27. april 2022 

 
 
 

Pernille Eilenberg 
Referent 

 
Bjørn Petersen 
Dirigent 
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