28. april 2022

Referat af ordinær generalforsamling
afholdt 23. april 2022

Generalforsamlingen startede kl. 11, og der deltog 40 medlemmer. Formanden, Jette Elverdam,
bød velkommen, hvorefter der blev indledt med, at vi sang ”Det er i dag et vejr”. Derefter gik man over
til generalforsamlingens dagsorden, som iht. vedtægterne http://www.bisserup.dk/wpcontent/uploads/2019/03/Vedtaegte-2018biskoppen.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 valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Lone Jensen blev valgt som referent, og Hanne Munck og
Lisbeth Troelsen blev valgt som stemmetællere.
Ad pkt. 2. Formanden fremlagde beretningen, der er vedlagt som bilag.
Beretningen blev godkendt.
Ad pkt. 3. BIS’koppens kasserer, Kim Marker, fremlagde det reviderede regnskab for 2021. .
Økonomien er generelt sund. De relativt store anlægsudgifter vedrører primært teleslyngeanlægget, den
niveaufri adgang og havestolene. Pengene til disse udgifter kommer fra kommunens puljer samt Nordea
Fonden. En lille del af formuen er reserveret til bestemte formål, hvortil BIS´koppen har modtaget pengene.
De faste driftsudgifter, som f.eks. el og forsikringer, har udgjort ca. 30000 kr. Dette beløb må forventes at
blive væsentligt højere i 2022, bl.a. som følge af voldsomt stigende El-priser.

Spørgsmål vedr. antal af medlemmer: Der er godt 200 medlemmer, der har betalt for 2022. Godt
60, der betalte i 2021 har ikke betalt for 2022.
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Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag.
Ad pkt. 4.
a.

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til ændring af vedtægterne (se bilag).
Grethe Wallentino og Kirsten Lichtenberg havde fremsendt ændringsforslag til vedtægterne
(se bilag).
Det blev besluttet, at tilføjelsen til § 6: (bestyrelsen) ” fastsætter retningslinjer for husets
anvendelse” slettes fra vedtægterne.
Det blev besluttet, at der i vedtægternes § 5 tilføjes at ”Indkomne forslag udsendes til
medlemmerne sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen”.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med ovenstående ændringer.

b.

I diskussionen om vedtægterne blev det afklaret, at kravet om medlemskab formuleret i pkt.
20 i ”Retningslinjer for lån/anvendelse af BIS´koppens lokaler” (http://www.bisserup.dk/wpcontent/uploads/2021/09/BISkoppen-retninglinjer-for-anvendelse-af-huset.pdf), der blev
godkendt på generalforsamlingen i 2020 , kan administreres fleksibelt, således at man kan
være gæst ved en aktivitet, men at man skal være medlem af BIS´koppen, når man deltager i
en fast aktivitet gentagne gange

c.

Grethe Wallentino havde fremsendt et forslag indeholdende dels en kommentar vedr.
bestyrelsens forespørgsel hos kommunen om tilladelse til at ændre husets gavl, og dels et
forslag om at generalforsamlingen skal lægges på et tidspunkt uden for caféens åbningstid. (se
bilag).
Formanden redegjorde for forespørgslen vedr. gavlen: Da huset er kategoriseret som
bevaringsværdigt, har bestyrelsen ønsket at få klarhed over om felterne med skrift må ændres.
Hvis der kan gives tilladelse, vil dette blive drøftet med medlemmerne og beslutningen om
gavlens skrift vil blive taget på en generalforsamling.
Forsamlingen vedtog, at generalforsamlingen kan lægges i caféens åbningstid.

Ad pkt. 5. Kassereren gennemgik forslag til budget for 2023, samt foreslog uændret kontingent,
100 kr. om året. Med baggrund i at der var budgetteret med et lille underskud, foreslog nogle i
forsamlingen en forhøjelse af kontingentet. Det blev besluttet, at en evt. forhøjelse af kontingentet tages
op på generalforsamlingen 2023.
Budgettet blev godkendt.

Ad pkt. 6. På valg til bestyrelsen for 2 år var:
Lone Jensen (modtog genvalg)
John Nielsen (modtog genvalg)
Kim Marker (modtog genvalg)
Desuden blev Lykke Jensen valgt for etårig periode, idet hun træder ind i bestyrelsen i stedet for Thomas
Hansen, der er udtrådt af bestyrelsen.
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Ad pkt. 7. På valg som suppleanter for 1 år var:
Frank Guldagger (modtog genvalg)
Jytte Bak (modtog ikke genvalg)
Ingen andre ønskede at stille op som suppleant, så den ene plads er vakant.
Ad. Pkt. 8. Niels Christiansen og Hanne Munck modtog valg for et år.
Ad pkt. 9.
a.

Bestyrelsen foreslog, at overskuddet fra ”Revyklip: Mariehøns og Månestråler” skulle gå til en
tur i Bonbonland for ukrainske familier. Dette blev nedstemt.

b.

Det blev drøftet, hvordan de ukrainske flygtninge kan bruge caféen. For nuværende skal
caféværterne ikke tage penge for kaffe mm. Bestyrelsen vil forsøge at løse evt. problemer, hvis
tilstrømningen af gæster bliver så stor, at lokaler/terrasse eller caféværter ikke kan rumme
det. Der var opbakning til, at ukrainske kvinder kan være med som vært i caféen.

c.

Bestyrelsen blev fra forsamlingen opfordret til at inddrage medlemmerne i det praktiske
arbejde omkring vedligeholdelse og rengøring. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og
henviste til de lister, der efter generalforsamlingen i 2021 blev ophængt på opslagstavlen i
salen, hvor man kan melde sig til div. praktiske opgaver.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Referatet godkendt 3. maj 2022

Lone Jensen
Referent

Bilag:

Niels Christiansen
Dirigent

Formandens beretning
Regnskab 2021 (det underskrevne regnskab kan ses hos kassereren)
Budget 2022
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Kirsten Lichtenbergs og Grete Wallentinos forslag under pkt. 4
Grete Wallentinos forslag under pkt. 4
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