
Referat af generalforsamling i Grævlingehuset 

Mandag, den 3. februar 2020 

 
 

1.  Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere 

Claus Møller blev valgt som dirigent 
Jette Johansen, Ellen Kjær Hansen og Anna Nielsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 

2.  Valg af referent 

Bjarne Lundgaard blev valgt som referent. 
 

3.  Formandens beretning ved Bodil Nielsen 

Formandens gennemgik sin beretning for 2019. 
Beretning vil blive lagt ud på Grævlingehusets hjemmeside. 
Poul Erik Jørgensen spurgte om der var planer om ændring af husets funktion. 
Bodil svarede at det var der ikke. 
Claus Møller spurgte til husets planer for udvikling og oplyste at lokalrådet 
arbejder med en pjece til nye borgere, hvor Grævlingehusets indgår. 
Bjarne Lundgaard oplyste at der arbejdes med at videreføre de gode initiativer 
med foredrag mm. om onsdagene. Program for efteråret 2020 er under 
udarbejdelse. 
Der blev rejst spørgsmål om teleslyngen som ikke pt. fungerer. Bodil oplyste at 
reparatør er bestilt.  
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Regnskab 2018 ved kasserer Lone Kreuz 

Lone Kreuz gennemgik regnskabet for 2019, som udviser et overskud på 
25.730,98 kr. 
Overskuddet er bla. en følge af pensionistforeningens ophør, hvor foreningen 
overførte 13.844,47 kr. til huset. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

5. Valg af kasserer: 

           På valg var Lone Kreuz. 
           Lone Kreuz blev enstemmigt genvalgt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var bestyrelsesmedlemmerne: Bjarne Lundgaard, Inge Larsen og 
Jørgen Christiansen. Alle blev enstemmigt genvalgt. 
 



 
Valg af suppleant: 
På valg var Karen Madsen som 1. suppleant og Jette Jensen som 2. suppleant. 
Begge blev enstemmigt genvalgt. 
 

7.    Valg af revisorer: 

 
På valg var Ernst Antonsen og Jette Johansen. 
 
Begge blev enstemmigt genvalgt 
 
Valg af revisorsuppleant: 
 
Verner Clausen blev enstemmigt valgt 
 

8.    Indkomne forslag. 

 
Repræsentanter fra torsdagsklubben havde indsendt spørgsmål vedrørende 
betaling/kontingent for medlemmer og brugere. Det var opfattelsen at ikke alle 
betalte. 
Bodil Nielsen oplyste at det kun er foreninger med medlemskontingent der 
betaler dette til klubben og at Grævlingehuset får betaling på 60 kr. pr. medlem 
pr. år til drift af huset. 
Derudover kan huset bruges af alle til diverse arrangementer som foredrag 
spisning mm. Til disse arrangementer er der brugerbetaling. 
Betaling fra klubberne til Grævlingehusets drift er som varslet i 2019 og drøftet 
på generalforsamlingen i 2019, sat op fra 40 kr. til 60 kr. pr. medlem. 
Der var ikke yderligere kommentarer hertil. 

 
 

9.  Eventuelt 

 
Der blev forespurgt til prisen på at leje huset, som er 1200 kr. for en dag eller 
1600 kr. for en weekend. 
Ellen Kjær Hansen rejste spørgsmål om bedre lyddæmpning i lokalet. 
Dette har tidligere været drøftet og der har været indhentet tilbud på opgaven 
til et beløb på ca. 80.000 kr. 
Lyddæmpning genovervejes og Bodil kontakter ejendomsadministratoren for 
at høre om muligheder. 
Grethe Hohberg oplyste at hun vil finde priser på materiale. 



Der blev efterlyst spritdispensere på toiletterne. Der er allerede opsat  
dispensere i køkken og baggang. Muligheder undersøges nærmere. 
Det blev oplyst at flagene var i dårlig stand. Bestyrelsen vil finde en løsning 
herpå. 
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