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Maribo den 21. april 2015 

 

 

 

BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 APS 

 

BERETNING FOR 2014 

 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 21. APRIL 

2015 

 
 
Velkommen til selskabets generalforsamling nr. 104 

 

Sidste års generalforsamling blev afviklet med 41 anpartshavere. Selskabet har 518 anparter. Ved 

generalforsamlingen havde bestyrelsen lagt op til visse vedtægtsændringer som omhandlede 

hvordan måden  indkaldelse til generalforsamling skulle ske, samt forslag til fravalg af revision for 

at spare omkostninger. Da der ikke var tilstrækkelig med fremmødte til at stemme forslagene 

igennem blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med deltagelse af 10 anpartshavere, 

hvor ændringerne blev stemt igennem. Der er som altid en god stemning på vores 

generalforsamlinger, hvilket der også var sidste år. Herudover var der også en saglig debat 

omkring selskabets fremtid. 

 

Årsagen til ændring af måden for indkaldelse til generalforsamling skal ses i lyset af de stadig 

stigende omkostninger til porto samt udgiften til annoncering. Og da selskabet fattes penge – ja så 

var det en måde at spare omkostninger på. Vi har således i år alene udsendt indkaldelse pr. mail til 

de adresser vi har samt bekendtgjort det på selskabets hjemmeside. Herudover har bestyrelsen som 

service valgt at udsende 40 pr. post til anpartshavere hvor vi ikke har mailadresse men hvor vi 

erfaringsmæssigt ved at de gerne vil deltage i selskabets aktiviteter. 

 

Kassereren og jeg vil senere under punktet årsrapport gennemgå økonomien og de besparelser som 

bestyrelsen agter at lave. Jeg kan dog løfte sløret for, at vi fremadrettet også har vedtaget at 

afholde bestyrelsesmøderne på skift hos bestyrelsesmedlemmerne med beskeden traktement.  

Ved valgene blev Benny Andersen og Ole Clausen genvalgt for en 3-årig periode.  

Da Benny Andersen efter 21 år som formand ikke ønskede at fortsætte med dette hverv har 

bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
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Jan Buch  formand 

Jørn Arne Nielsen næstformand 

Ib Frederiksen  direktør og kasserer 

Benny Andersen sekretær 

Ole Vandrup  hjemmesideansvarlig 

 

Carsten Johannesen og Ole Clausen som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Benny Andersen er i øvrigt kun overgået af sagfører J.P. Hansen som sad som formand fra 

selskabets stiftelse i 1911 og 27 år frem, samt direktør Henry Petersen som sad fra 1945 og 24 år 

frem. 

 

Der har i det forløbne år været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor fokus dels har været på selskabets 

almindelige drift og heraf afledte sager herunder selskabets fremtid. 

På grundlag af sidste års generalforsamling besluttede bestyrelsen at udpege 2 medlemmer af 

bestyrelsen til at deltage i et nyt udvalg som skulle komme med ideer til hvordan vi kunne 

fastholde eller øge selskabets formue. Samtidig skulle de komme med forslag til evt. øvrige 

ændringer i selskabets aktiviteter. Fra bestyrelsens side blev Jørn Arne Nielsen og Ole Vandrup 

valgt til at sidde i dette udvalg. 

 

På grundlag af spørgeskema udleveret til deltagerne i efterårsmødet kan vi i bestyrelsen udlede at 

er blandt deltagerne i selskabets aktiviteter ikke umiddelbart er stemning for de store revolutioner. 

Som udgangspunkt kommer deltagerne her pga. den gode 3-retters menu og gode vin. Herudover 

mente deltagerne også at prisen for deltagelse er ok, og nogle mente endog at den fulde pris for 

deltagelse også ville være i orden. Konklusionen blev at det faktisk var nogenlunde en fifty/fifty 

svarrunde hvor de 2 parametre var: 1. Mere egenbetaling/mindre udhuling af selskabets kapital og 

2. Sparsommelighed på alle øvrige omkostninger porto, best.møder, revision osv. Konklusionen er 

således at det alt i alt vil give en levetidsforlængelse af selskabet. (15 år) 

 

Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde på at finde på ideer til udvikling af selskabets økonomi, men vi 

må også erkende at det er svært og at gode forslag fra forsamlingen og selskabets anpartshavere 

derfor vil være velkomne. Vi har ikke i bestyrelsen p.t. konkrete planer om at lave indtægtsdækket 

virksomhed udover de 2 årlige møder. 

 

Et yderligere årligt tilbagevendende ved vores bestyrelsesmøder er at finde ud af, hvad vi skal lave 

af aktivitet til efterårsmødet. Det er ikke altid lige let og kræver at bestyrelsen ligger deres hjerner i 

blød. 

 

2014 endte med en indbydelse med ordene DET ER IKKE VILD MED DANS. Arrangementet var 

en dansekonkurrence hvor vi først blev undervist af kompetente undervisere fra Team Elnegaard. 

En tak skal lyde til de 2 undervisere og vi synes også at deltagerne var meget aktive. Til 

arrangementet var der 49 deltagere, mod 58 året før. 
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Det vindende par fik traditionen tro en præmie som skulle fortæres på stedet. 

Vi arbejder til stadighed med at få opdateret selskabets adresselister og mailadresser. Det er ikke 

altid lige let og vi må derfor opfordre til at i husker at melde evt. ændringer til selskabets sekretær.  

 

Desværre er der stadig mange anpartshavere som er bestyrelsen ukendt, hvilket skyldes flytninger 

og dødsfald, hvor anpartsbeviset måske er bortkommet. 

 

Vores hjemmeside som er kreeret af Ole Vandrup fra bestyrelsen synes vi selv at vi kan være stolte 

af, og den er hele tiden opdateret med nyeste informationer. I år var selskabets regnskab også lagt 

ud på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen. Hjemmesiden har haft 814 besøgene og 2.919 

sidevisninger siden den blev oprettet. 

 

Vi vil bestræbe os på fortsat at udvikle denne hjemmeside med billeder fra selskabets møder. 

Såfremt der er billeder som vi er kommet til at lægge ud som en på billedet ikke ønsker, vil det 

naturligvis blive fjernet.  

 

Vi har i bestyrelsen funderet over hvad der skal til for at tiltrække flere deltagere til vores 

arrangementer og om årsagen til de forholdsvis beskedne fremmøder. En af årsagerne kan jo være 

at selskabet nu er over 100 år og et af hovedformålene med selskabet var jo dengang at man ejede 

pavillonen og der dermed måske var en større interesse i at møde op og besigtige ”pantet” og 

bygningernes ve og vel. Selskabets hovedformål er således ikke længere til stede og er nu alene en 

”selskabelig forening”, hvilket dog heller ikke er at foragte! 

 

Bestyrelsen glæder sig over at husets ejer Mogens Nilsson til stadighed formår at udvikle stedet så 

Bangs Have Pavillonen fremstår i den stand som den gør. Der er stigende aktivitet på stedet, 

hvilket ikke mindst kan tilskrives køkkenchef Max Christensen med sin fabelagtige kogekunst og 

restaurationschef Christiane Ruser som med sine kvikke bemærkninger og glade væsen modtager 

gæsterne og byder dem velkommen. 

 

Som det har fremgået af dagspressen er der igen lagt nye planer for pavillonens udvikling, hvilket 

vi glæder os til at se resultatet af. 

 

Til hele personalet i Bangs Have vil bestyrelsen gerne sige tak for et positivt, godt og inspirerende 

samarbejde i året der er gået. 

 

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg gerne rette en stor tak for et godt samarbejde i året der er gået. 

Alle bidrager med deres arbejdskraft for at få selskabet og dets aktiviteter til at fungere. Det er en 

fornøjelse at deltage i møderne som både har en alvorlig del at tage stilling til samt en 

efterfølgende afslappet atmosfære med hyggeligt samvær. 

 

Bestyrelsen giver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling og debat. 

 

Jan Buch 

Formand 

 

 
     


