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Maribo den 19. april 2016 

 

 

 

BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 APS 

 

BERETNING FOR 2015 

 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 19. APRIL 

2016 
 

 

 
     

Velkommen til selskabets generalforsamling nr. 105 – og en særskilt velkomst til evt. nye 

anpartshavere. 

 

Sidste års generalforsamling blev afviklet med 29 anpartshavere. Selskabet har 518 anparter.  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. 

 

Det vigende antal deltagere til vores arrangementer har fået bestyrelsen til at foretage en 

evaluering af måden som indkaldelserne sker på. Vi har derfor besluttet i år – udover at udsende 

pr. mail som vi plejer, at indrykke annonce i Lollands-Posten. Til gengæld har vi fravalgt at 

udsende nogen pr. post. Vi skal dog gøre opmærksom på, at de mails vi sender kan jo risikere at 

ende i ”Spam”-filtret, således at de ikke ses. Så vær derfor opmærksom på det, og sørg for at 

tilmelde os som ønsket e-mail. Vi sender dog kun 10 mails i hver sending for at reducere risikoen 

for at vi ender i spamfiltret, men garantier kan vi ikke give. 

 

Som omtalt ved sidste års generalforsamling lagde vi i bestyrelsen op til at gennemføre besparelser 

i selskabet. Dette er lykkedes, idet vi har fravalgt revision og regnskabet udarbejdes af bestyrelsen 

og godkendes af selskabets egne interne revisorer uden udgift for selskabet. Herudover har vi i 

bestyrelsen valgt at afholde bestyrelsesmøderne privat og dermed uden udgift for selskabet. Et 

enkelt årligt bestyrelsesmøde med et beskedent traktement har vi dog valgt at afholde som 

”aflønning” af bestyrelsens arbejde for selskabet. 
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Ved valgene blev Jan Buch og Jørn Arne Nielsen genvalgt for en 3-årig periode.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger: 

 

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. 

 

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 generalforsamlingen i 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe med 3 mand, som var i 

arbejdstøjet i perioden september-november 2014. Resultatet blev fremlagt på sidste års 

generalforsamling og på grundlag af spørgeskemaer m.v. var det bestyrelsens opfattelse at 

flertallet af de ”aktive” anpartshavere ikke ønsker nogen ændringer. På det grundlag har 

bestyrelsen besluttet at sætte arbejdet i bero og fortsætte ”as usual” og med focus på at vi tærer så 

lidt som muligt på hovedstolen i selskabet, således at levetiden kan blive længst mulig. 

 

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. 

 

2015 endte med en indbydelse med ordene ”Ved du det”. Arrangementet var en konkurrence 

gående ud på, hvor godt anpartshaverne kender til deres fædrene land og dets love. Til 

arrangementet var der 34 deltagere, mod 49 året før. Konkurrencen gav anledning til megen debat 

ved bordene og der måtte lidt ekstra vin til for at komme igennem alle spørgsmålene. 

Konkurrencen måtte afgøres ved en lille ekstrakonkurrence mellem 2 borde, da der var 2 borde 

som havde samme antal rigtige. 

Det vindende bord 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. Selskabets regnskab lægges ud på 

hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen. Hjemmesiden har haft 1412 besøgene og 4.172 

sidevisninger siden den blev oprettet. 
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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. Samtidig er det vores vision at supplere hjemmesiden med historiske 

tekster og billeder om selskabet. Vi har selvfølgelig bogen fra selskabets 100-års jubilæum, men vi 

håber også at høre fra de af jer, som har gamle indbydelser, materialer eller billeder liggende 

således at vi kan få det kopieret og lagt på hjemmesiden. Som endnu et tiltag i den digitale verden, 

har Benny Andersen oprettet en lukket facebook-gruppe til selskabet, som p.t. har 33 medlemmer. 

Jeg kan derfor kun opfordre selskabets anpartshavere til at tilmelde sig denne gruppe og samtidig 

”prikke” til de facebookvenner man har som også er med i selskabet. Der i gennem håber vi at 

kunne nå ud til nogle flere – og måske også dem som vi ikke har mail-adresser på. 

 

Vi har i bestyrelsen – i lighed med tidligere år funderet over hvad der skal til for at tiltrække flere 

deltagere til vores arrangementer og om årsagen til de forholdsvis beskedne fremmøder. Vi har 

haft en del henvendelser som påstår de ikke har modtaget de fremsendte mails med indkaldelser. 

Dette kan vi kun beklage. En anden årsag findes måske også i, at der ikke sker en fornyelse af 

selskabets anpartshavere.I det forgangne år er der dog tilkommet 8 nye anpartshavere. Ud fra 

selskabets egenkapital er det bestyrelsens opfattelse at prisen pr. anpart bør ligge på 600 kr., 

vurderet ud fra selskabets egenkapital. Der er dog fri prisdannelse for anparterne. Bestyrelsen 

arbejder på at vi på hjemmesiden kunne lægge de anparter ind som er til salg og med angivelse af 

ønsket pris. Dette for at øge omsætteligheden.  

 

At vi ikke kan tiltrække nye unge anpartshavere skyldes måske også at de ikke kender historien 

bag selskabet og ligeledes måske ikke har en interesse i at det fortsætter. Alt har jo en ende selvom 

dette jo ligefrem er en epoke. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at det er prisen for at deltage, eller 

arrangementernes indhold. Det kan dog måske være svært for især nye yngre anpartshavere med 

børn at afse en almindelig tirsdag til at deltage i vores arrangementer. Vi har før ved hjælp af 

nedsatte udvalg, spørgeskemaer til anpartshaverne m.v. forsøgt at forny os, men må konstatere at 

der ikke er udbredt flertal blandt anpartshaverne til en sådan fornyelse. Vi må nok konstatere, at 

vores lille selskab ikke længere har sit hovedformål og derfor alene er en ”selskabelig forening”. 

Men dette er vel 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 stadig stigende aktivitet på stedet, 

og brugerne kan nu glæde sig over renoveringen af tårnet samt at der nu også er sat lys på 

domkirken som kan ses fra den smukke pavillion. Pavilliones personale med køkkenchef Max 

Christensen og restaurationschef Christiane Ruser i spidsen, er medvirkende til at man altid føler 

sig velkommen på stedet og sørger for med god mad, kvikke bemærkninger og deres glade væsen 

at gæsterne føler sig veltilpas. 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:jb@buchognoergaard.dk
mailto:beanmaribo@gmail.com


 

X:\Bangs Have selskabet\Beretning 2015 til hjemmesiden.docx 

 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 

 

 

Bestyrelsen giver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling og debat. 

 

 

Jan Buch 

Formand 
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