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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 
 

Formanden Jan Buch bød velkommen til selskabets generalforsamling den 21. 

april 2015 kl 18.00 i Bangs Have Pavillonen. 

 

I generalforsamlingen deltog 30 anpartshavere. 

 

VALG AF DIRIGENT: 

Formanden foreslog advokat Flemming Boye som dirigent, der enstemmigt blev 

valgt. 

 

Flemming Boye konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

 

FORELÆGGELSE AF BERETNING: 

Flemming Boye gav formand Jan Buch ordet for forelæggelse af sin første 

beretning, og bad forsamlingen om at tage godt i mod ham, "da han er rystende 

nervøs". 

Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses andet sted på hjemmesiden - 

opfordrede Flemming Boye til debat om denne, men intet fremkom, hvorefter 

beretningen blev taget til efterretning. 

 

REGNSKAB/ÅRSRAPPORT: 

Direktør Ib Frederiksen fik ordet for fremlæggelse af regnskabet. 

Efter forelæggelsen af regnskabet, efterlyste Flemming Boye spørgsmål til dette. 

 

Leif Larsen spørger om hvad det er for nogle værdipapirer selskabet har, der 

giver så lidt afkast. 

Svar: Det er Lollands Bank aktier og korte danske obligationer. 

 

Anders Møller spørger om manglende underskrift på regnskab og hvad 

revisionsudgiften er. 

Svar: Regnskabet er underskrevet. Revisionsudgiften er for 2013. 

 

Årsrapporten blev enstemmingt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Overskud overføres. 

 

INDKOMNE FORSLAG: 

Ingen forslag modtaget. 

 

Bestyrelsesvalg: I år er Jan Buch og Jørn Arne Nielsen på valg. 

Flemming Boye opfordrede i henhold til vedtægterne om forslag - ingen fremkom, 

hvorefter genvalg kunne konstateres. 

FORMAND:    JAN BUCH, JUNIORGADE 1, 4990 SAKSKØBING 

 +45 54 78 40 44 - mobil +45 20 14 65 46  - Mail: jb@buchognoergaard.dk 

SEKRETÆR: BENNY ANDERSEN, SØNDRE BOULEVARD 24, 4930 MARIBO 

 +45 54 78 14 31 mobil +45 20 23 14 31.– mail: beanmaribo@gmail.com   
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Revisor Karsten Elbæk blev foreslået genvalgt, hvilket skete. 

 

EVT: 

Mogens Nilsson: Vi har nu haft Bangs Have Pavillonen i 10 år, og har 

gennemført den lagte 10 års plan, når nye vinduer og udvendig beklædning er 

udskiftet i efteråret. 

Der har sidste år været 42.000 gæster. 

Der her været afholdt en investering i at få fjernvarme ind, hvilket har givet en 

udgiftsreduktion, men så er vandprisen steget - sååååå? 

Gastanken er flyttet fra parkeringspladsen, der også er blevet renoveret uden 

kommunal støtte - dog har kommunen fældet nogle træer i forbindele hermed. 

I år har vi 16 konformationer, ligesom der har været stor omsætning på mad ud 

af huset. 

Opgaven er nu af sikre husets fremtid, hvilket forudsætter større omsætning, 

hvilket kræver mere plads. 

Til den opgave har Arkitektgården udarbejdet planer for udnyttelsen af Ernst 

Rasmussens gamle lejlighed på 1. sal, som kan blive et rigtigt godt lokale til 39 

personer. 

Køkkenfaciliteterne skal forbedres, hvilket kan ske ved inddragelse/udbygning 

i/over varegården, og sådan at den megen transport imellem 2 niveauer kan 

udlignes ved etablering af elevator - fra parkeringsplads til gulv i tårnet. 

Bangs Have Pavillonen er den bedst bevarede af 3 tilbageblevne pavilloner, der 

drives som helårsforretninger. 

Udgiften til det hele vil beløbe sig til kr. 4.0 mill., hvor der håbes på fondsstøtte 

til gennemførelsen af sikringen af Bangs Have Pavillonens fremtid. 

Tegningerne til besigtigelse fremlagt i lokalet. 

 

Anders Møller: Takker Mogens Nilsson for den flotte sikring af 

stedet/huset/pavillonen, uden hvem vi hverken havde pavillonen eller det rigtige 

personale. 

 

Morten Refsdahl-Larsen: Spørger om idegruppen er nedlagt. Mener vi gerne 

skulle have flere unge med. 

Selvom priserne er høje, var der jo også nogle der tidligere udtrykte, at man godt 

kunne betale den fulde pris, men mange kom trods alt ikke i dag. 

 

Jan Buch: Vi er altid åbne for forslag. 

 

Leif Larsen: Hvorfor ikke lave en foredragsaften, som man skal betale for. 

 

Jan Buch: Har været drøftet, men der er risiko for underskud, og det har vi ikke 

penge til. 

 

Bente Asschenfeldt Vandrup: Foredrag kan man finde alle steder, men dette 

selskab har altid været et selskabssted, som vi har glædet os til. 
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Jeanette Refsdahl-Larsen: Har hørt, at der skete mere for 20 - 30 år siden. 

 

Morten Refsdahl-Larsen: Mener godt vi kunne komme lidt videre. 

 

Jørn Arne Nielsen: Vi kan godt tage nogle flere møder, for at finde en mulig ny og 

bedre fremtid. Gruppen sammenkaldes efter sommerferien. 

 

John Sørensen: Kan også huske de gode år, men da havde vi også kun nogle få 

TV-programmer. Måske var sammensætningen af anpartshaverne også 

anderledes. 

 

Jeanette Refsdahl-Larsen: Vil gerne have dette selskab som et sted, hvor man 

som par møder byens borgere. 

 

Bente Asschenfeldt Vandrup: Tidligere var det mest mandlig deltagelse, sådan er 

det heldigvis ikke mere. 

 

Ib Frederiksen: Henledte opmærksomheden på, at tidligere forslag om forbud 

mod kvinder i bestyrelsen og som anpartshavere ikke blev godkendt. 

 

Jan Buch takkede Flemming Boye for god og myndig ledelse af 

generalforsamlingen. 

 

Slut kl. 19.09. 

 

Referat: 

Benny Andersen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Godkendt 19. maj 2015 

 

Flemming Boye 

dirigent 


