24. november 2020

Referat af ordinær generalforsamling
afholdt 21. november 2020

Generalforsamlingen startede kl. 1100 og der deltog 25 medlemmer. Formanden, Kirsten
Lichtenberg, bød velkommen, hvorefter man straks gik over til generalforsamlingens dagsorden,
som iht. vedtægterne http://www.bisserup.dk/wp-content/uploads/2019/03/Vedtaegte2018biskoppen.pdf var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning fra bestyrelsen.
Foreningens regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Ad pkt.1. Niels Christiansen blev foreslået som dirigent og han blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen skulle have afholdt i april, men var blevet udskudt
som følge af COVID-19. Den nu afholdte var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Han
gav derefter ordet til formanden med henblik på beretningen.
Ad pkt. 2. Formandens beretning er vedlagt som bilag. Beretning blev godkendt med akklamation.
Ad pkt. 3. BIS’koppens kasserer, Kim Marker, fremlagde det reviderede regnskab for 2019, som
var uddelt, og han knyttede et par uddybende kommentarer hertil. Regnskabet udviste et
underskud pr. 31.december 2019 på 71.101,43 kr. Underskuddet skyldtes de store udgifter ifm.
køb af bygningen samt første etape af renoveringen. BIS’koppens formue per samme dato var
48.242,92 kr. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter dirigenten konstaterede, at
regnskabet var godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag.
Henset til, at renoveringen af bygningen nu var afsluttet, gennemgik kassereren også BIS’koppens
økonomiske status per d.d. samt byggeregnskabet. Sidstnævnte vedlagt som bilag. Kassereren
konkluderede, at økonomien stadig var sund.
Ad pkt. 4. Der var ingen indkomne forslag.
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Ad pkt. 5. Kassereren gennemgik forslag til budget for 2021 samt foreslog uændret kontingent.
Begge dele blev godkendt af forsamlingen.
Ad pkt. 6. Bestyrelsesmedlem Jacob Borello indledte med at fastslå, at Forsamlingshusforeningen
for nærværende ikke anser det for nødvendigt at have et permanent medlem i bestyrelsen. Den
nødvendige koordination de to foreninger imellem kan varetages på 1-2 årlige møder.
På valg til bestyrelsen for 2 år var:
Kirsten Lichtenberg (modtog ikke genvalg)
Kim Marker (modtog genvalg)
Jacob Borello (modtog ikke genvalg)
Da der ikke var forslag fra forsamlingen til nye bestyrelsesmedlemmer, foreslog bestyrelsen
genvalg af Kim Marker og som nye medlemmer Lone Jensen og John Nielsen. Alle tre valgtes for en
toårig periode med akklamation.
Ad pkt. 7. På valg som suppleanter for 1 år var:
Thomas Hansen (modtog genvalg)
Mikkel Madsen (modtog ikke genvalg)
Forsamlingen foreslog Yngve Christensen som erstatning for Mikkel Madsen og begge valgtes for
et år med akklamation.
Ad. Pkt. 8. Begge nuværende revisorer, Lykke Nielsen og Niels Christiansen, modtog genvalg for et
år og valgtes med akklamation.
Ad pkt. 9. Der var spørgsmål fra forsamlingen vedr. fremtidige aktiviteter i BIS’koppen. Bestyrelsen
nævnte den allerede velbesøgte strikkecafe samt ideer som børnearrangement med sanglege,
børnehjørne, live-streaming af foredrag etc. Der var forslag en systue. Enkelte medlemmer ville
gerne donere symaskiner.
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro orden og afsluttede
generalforsamlingen.

Referatet godkendt 26. november 2020

Jette Elverdam/Kim Marker
Referenter

Bilag:

Niels Christiansen
Dirigent

Formandens beretning
Regnskab 2019
Byggeregnskab
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