
Generalforsamling i Støtteforeningen tirsdag d. 26. april 2022

Referat:

1) Valg af dirigent og referent
Kirsten Vestergaard udpeges som dirigent.
Kirstine Fuglsang udpeges som referent.

2) Formandens beretning om det forgangne år v. næstformand Sine Løkke Madsen

https://docs.google.com/document/d/1WGxSI6BP0iBYi7c1ZUteM53YqnDEAkaDIZoOE-vDe
Cc/edit?usp=sharing

Input fra fremmødte på generalforsamlingen:

● Forslag om at synliggøre Støtteforeningens og fondens bestyrelse, Bitten,
cafébestyrer m.fl. på poster eller en form for opslagstavle i Viruphuset, så man ved,
hvem man kan kontakte med div. Spørgsmål.

Information fra Kenneth Jegstrup, formand for fonden:

● Mange ting omkring aflevering af huset udestår. Konflikt med entreprenøren bag
byggeriet indebærer, at div. leverandører pt. ikke ønsker at udbedre mangler. Fonden
fortsætter ihærdigt med at afklare punkter og får hjælp udefra fra fagfolk med
forstand på denne slags byggeprocesser.

● Bottom line er dog, at huset åbenlyst er en succes. Vi er næsten fuldt booket ift.
haltider.

● Udskiftning i fondens bestyrelse er på vej. Lige nu mange folk med forstand på
anlægsprocesser. Vi mangler nogle folk med kompetencer inden for drift, og de er
forhåbentligt på vej ind.

● Årsmøde i maj, hvor medlemmer til fondens bestyrelse formelt udpeges.

● Cafeen: Ny forpagter Rune. 100% økologisk. Vigtigt at byen bruger ham.

● Støtteforeningens rolle: Bidrager økonomisk, seneste eksempel er gardiner i
kultursalen.

● Frivillige: Har kæmpe betydning. Stor ros.

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
● Regnskabet for Støtteforeningen blev godkendt.

https://docs.google.com/document/d/1WGxSI6BP0iBYi7c1ZUteM53YqnDEAkaDIZoOE-vDeCc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WGxSI6BP0iBYi7c1ZUteM53YqnDEAkaDIZoOE-vDeCc/edit?usp=sharing


● Regnskab for fonden er under udarbejdelse. Kompliceres af igangværende byggesag
med entreprenøren. Forventningen til et “normalt” år er, at regnskabet skal
balancere. Der er ikke ambitionen, at der skal spares mange penge op. Opsparing
skal bringes i spil i huset.

● Forslag til belægning i sommerperioden: Kommunens sommerferieaktiviteter for børn
og unge - kunne vi få nogle aktiviteter herud.

4) Budget til godkendelse
● Budgettet for 2022 blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år
● Kontingent fastholdes på 150 kr. pr. år

6) Behandling af indkomne forslag
● Ingen indkomne forslag

7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5:

● Valgt:
○ Kirstine Fuglsang 2 år
○ Mikkel Ottow 2 år
○ Maiken Amstrup 1 år

● Suppleanter:
○ Janne Pløen
○ Kasper Leth

8) Forslag til vedtægtsændringer efter reglerne i vedtægternes § 10.1:
● Vedr. § 1.1: Bestyrelsen indstiller, at Støtteforeningens navn formelt ændres fra

“Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj” til “Støtteforeningen for Viruphuset”.
● Vedr. § 6.3: Bestyrelsen indstiller, at referater af bestyrelsens almindelige møder

fremover ikke gøres tilgængelige på hjemmesiden på fast basis. Baggrunden for
forslaget er et ønske om at mindske administration for bestyrelsens medlemmer, i og
med at referater fra vores møder primært har karakter af interne aftaler om
hvem-gør-hvad, og ideer på tegnebrættet som endnu ikke er modnet. Referater fra
generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger vil fortsat blive
offentliggjort.

Forslag til ændringer er vedtaget enstemmigt.

9) Valg til revisor samt revisorsuppleant.
● Revisor Kurt Elmstrøm genopstiller og genvælges.
● Suppleant: Henrik Krarup opstiller og vælges.

10) Eventuelt



● Forslag om at prioritere kommunikation om fastholdelse af medlemmer og hverve
nye. Stadigt et potentiale. Forslag om medlemsarrangementer.

Godkendelse af referatet den:

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: ____Kirstine Fuglsang________________

Næstformand: ____Sine Løkke Madsen______________

Kasserer: ____Maiken Amstrup_________________

Godkendt af bestyrelsen den

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________


