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Referat af ordinær generalforsamling
afholdt 20. juni 2021

Generalforsamlingen startede kl. 1100, og der deltog 25 medlemmer. Formanden, Jette Elverdam,
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 indkaldte generalforsamling 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.
Kim Marker supplerede med, at der er indkøbt dartspil, og at der er opsat projektor i salen. Jette
Elverdam vil starte krolf op igen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Ad pkt. 3. BIS’koppens kasserer, Kim Marker, fremlagde det reviderede regnskab for 2020, som
var uddelt, og han knyttede et par uddybende kommentarer hertil. Alle udgifter i relation til
renoveringen var afholdt, og regnskabet udviste på trods heraf et pænt overskud.
Spørgsmål vedr. antal af medlemmer. Der er nu ca. 210 medlemmer, dette antal kan holde
økonomien kørende. Opfordring til at hverve medlemmer, der kan støtte BIS’koppen, selv om de
ikke benytter BIS´koppens tilbud.
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Alice Jelen opfordrede til at holde et samarbejdsmøde med Bytingets arbejdsudvalg. Frank
Guldagger foreslog at forsamlingshuset kunne deltage i et sådant samarbejde.
Alice åbnede op for, at Bytinget måske på sigt kan støtte BIS’koppen økonomisk. Kassereren oplyste
med henvisning til regnskabet, at BIS´koppen for nuværende ikke har brug for økonomisk støtte.
Der var ingen yderligere bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter dirigenten konstaterede, at
regnskabet var godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag.
Ad pkt. 4. Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 5. Kassereren gennemgik forslag til budget for 2021, samt foreslog uændret kontingent.
Begge dele blev godkendt af forsamlingen.
Ad pkt. 6. På valg til bestyrelsen for 2 år var:
Jette Elverdam (modtog genvalg)
Frank Guldagger (modtog ikke genvalg)
Da der ikke var forslag fra forsamlingen til nye bestyrelsesmedlemmer, foreslog bestyrelsen valg af
Jette Elverdam og som nyt medlem den tidligere suppleant Thomas Hansen. Begge valgtes for en
toårig periode med akklamation.
Ad pkt. 7. På valg som suppleanter for 1 år var:
Thomas Hansen (modtog ikke genvalg)
Yngve Christensen (modtog ikke genvalg)
Frank Guldagger og Jytte Bak valgtes for et år med akklamation.
Ad. Pkt. 8. Begge nuværende revisorer, Lykke Nielsen og Niels Christiansen, modtog valg for et år
og valgtes med akklamation.
Ad pkt. 9. Forslag fra forsamlingen om at lave en gruppe, der efter behov kan støtte med praktisk
arbejde omkring BIS’koppen, herunder pasning af udearealerne. Bestyrelsen vil en ophænge en
liste i BIS’koppen, hvor man kan skrive sig på (man kan også kontakte en fra bestyrelsen), hvis man
ønsker at bidrage hertil. Kim anmodede specifikt om en gruppe, der egenhændigt vil varetage
pasning af udearealerne.
Baggrunden for de med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte ”Udkast til retningslinjer”
blev gennemgået og efterfølgende drøftet. Der var enighed om princippet om medlemskab ved
brug af huset, men at der altid vil være grænsetilfælde, som bestyrelsen så må tage stilling til.
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro orden og afsluttede
generalforsamlingen.
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Referatet godkendt 1. juli 2021

/Lone Jensen og Kim Marker
Referenter

Bilag:

Niels Christiansen
Dirigent

Formandens beretning
Regnskab 2020 (det underskrevne regnskab kan ses hos kassereren)
Budget 2021

3

