Referat af Generalforsamling for Beboerhuset, L. P. Houmøllersvej 180,
Boligforeningen Vesterport, afd. 4, onsdag den 27. november 2013
Daosorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Husrådets beretning.
3. Beretning fra klubber og andre aktiviteter.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Aktivitetsplan for det kommende år.
6. lndkomne forslag, herunder:
Ændring af vedtægter for Beboerhuset: Generalforsamlingen foreslås, af praktiske grunde,
flyttet til starten af marts måned, med virkning fra marts 2015.
Betingelse for leje af Beboerhuset til private formål.
7. Valg af formand til husrådet.
8. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til husrådet.

9. Eventuelt.
Referat:

Ad 1. Som dirigent, blev valgt Wilty Kristiansen. Referent, Henning Conradsen. Stemmetæller,
Willy Kristiansen. Dirigenten erklærede mødet for lovligt og beslutningsdygtigt.
Ad 2 og 3. (slået sammen). Formanden Nick Rasmussen aflagde beretning, og nævnte, at der

i

lang tid ikke har eksisteret et husråd, og at han derfor har kørt aktiviteterne alene. Han
nævnte, at der har været følgende aktiviteter igennem året: Hyggeaften med børne- og
ungdomsdiskotek. Fodboldlandskamp vist på storskærm. Der har været afholdt julestue,
julefest, julebanko, halloween og fastelavnsfest. Desuden har der været afholdt

taskefletningskursus, loppemarked samt enkelte private arrangementer. Der har været besøg
af en 0. klasse fra Bangsbostrand Skole. Der har været åbent for ma-, ons- og fredagsklubber.
Desuden har der været holdt lektiecafe efter behov. Beretningen forelagt og godkendt.
Ad 4. Regnskabet er blevet overdraget til administrationen, som samtidig gennemgår det.

Ad 5. Der afholdes juletræsfest samt fastelavnsfest årligt i henhold til vedtægterne.
Ad 6. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt, dog med ændring af at regnskabsåret
følger kalenderåret.
Orientering af Hanne Christiansen omkring den nye lejeaftale af Beboerhuset, herunder
betingelser, priser mm.
Ad 7. Da der ikke kunne vælges en formand, besluttede generalforsamlingen, at
afdelingsbestyrelsen kører Beboerhuset frem til næste generalforsamling, samt udpeger
kontaktpersoner til eventuelle aktiviteter i Beboerhuset.
Ad 8. Punktet udgår som følge af forrige punkts manglende vedtagelse.
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Ad 9. lntet at bemærke.
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