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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2021 
 

 

 

Formanden Jan Buch bød velkommen til selskabets generalforsamling  

tirsdag den 29. juni 2021 - kl. 17.00 i Bangs Have Pavillonen. 

 

I generalforsamlingen deltog 9 anpartshavere. 

 

 
 
ad 1. VALG AF DIRIGENT: 

Formanden foreslog Jørn Arne Nielsen som dirigent, hvilket blev godkendt af 

samtlige tilstedeværende. 

 

Jørn Arne Nielsen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvilket 

ingen havde bemærkninger til. 

 
ad 2. BESTYRELSENS BERETNING: 

FORMAND:    JØRN ARNE NIELSENS,THESEUS ALLÈ 3A, 2650 HVIDOVRE 

mobil +45 42 54 65 60  - Mail: janielsen@dlgmail.dk 

SEKRETÆR: BENNY ANDERSEN, GRØNNINGEN 5, 4930 MARIBO 

 +45 54 78 14 31 mobil +45 20 23 14 31.– mail: beanmaribo@gmail.com   

 

 

mailto:janielsen@dlgmail.dk
mailto:beanmaribo@gmail.com
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Jørn Arne Nielsen gav formanden Jan Buch ordet for forelæggelse af bestyrelsens 

beretning. 

 

Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses nedenfor og på hjemmesiden - blev 

efterlyst bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. 

 

Intet fremkom, hvorefter beretningen blev taget til efteretning. 

   
ad 3. FORELÆGGELSE AF RESULTATOPGØRELSE  OG STATUS TIL 
GODKENDELSE: 

Direktør Ole Vandrup fik ordet for fremlæggelse af regnskabet. 

Årets drift gav et underskud på  kr.   1.978 

Egenkapital pr. 31. december 2020 er   kr. 253.157 

 

Regnskabet blev godkendt. 
 
ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til 
det godkendte regnskab. 

 

Efter forelæggelsen af regnskabet m. v., blev efterlyst spørgsmål til dette. 

 

Intet fremkom. 

 

Direktørens og bestyrelsens forslag om at overskuddet oveføres til næste år, blev 

sammen med årsrapporten vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside: www.bhs1911aps.dk   

 
ad 5. INDKOMNE FORSLAG - DER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8 
SKAL VÆRE INDSENDT TIL SELSKABET INDEN 2 MÅNEDER EFTER 
REGNSKABSÅRETS UDLØB (31.12) 

 

Intet var fremkommet. 

 
ad 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. 

 

På valg er Jan Buch og Jørn Arne Nielsen.  

Begge modtager genvalg - og genvalg foreslås af bestyrelsen.. 

Begge blev genvalg.. 

 
ad 7. VALG AF REVISOR. 

 

Revisor Karsten Elbæk blev foreslået genvalgt, hvilket skete. 

 
ad 8. EVT: 

 

Åge Lund: Hvor længe har man tænkt sig at selskabet skal fortsætte? 
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Jan Buch: Så længe som muligt. 

Selskabskapitalen kan nedskrives til kr. 40.000, og med et forudsat underskud 

årligt på ca. 25.000, man man jo regne varigheden ud. 

 

Hvis mange deltager i møderne, vil der opstå stort årligt underskud, og hvis lille 

antal deltager, vil der opstår et mindre underskud. 

 

Så alene fremtidens fremtidens aktivitetsniveau og deltagerantal bestemmer 

selskabets levetidshorisont. 

 

 

 

 

Jan Buch takkede de tilstedeværende for fremmødet. 

 

Generalforsamlingen sluttede  kl. 17.40. 

 

 

 

Referat: 

 

 

 

 

Benny Andersen 

 

 

Referatet godkendt. 

 

 

 

Godkendt. 

 
 

 
 

Beretning for året 2020 
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Velkommen til selskabets generalforsamling nr. 110.  

Sidste års generalforsamling blev afviklet i august måned i Coronaens tegn med få 

fremmødte.  

Det har alt i alt været et specielt år, og derfor er min beretning også i år præget af 

dette.  

Der har ikke været afholdt de traditionelle arrangementer, hvilket senere afspejles i 

vores regnskab.  

Vi valgte i november 2019 at omplacere vores beskedne formue, idet vi ikke følte, at 

selskabets værdipapirbeholdning i Bank-invest gav os det fornødne afkast. Vi skiftede 

til Formuepleje, men stadig i en afdeling med lav risiko. Det gav dog lidt hovedbrud, 

da vi i marts måned 2020 modtog brev fra banken om, at vi havde sat 22% til. Vi 

valgte i bestyrelsen ”at slå koldt vand i blodet”, og det er da også rette op, således at 

vi i 2020 har opnået et afkast på ca. 2%, og indtil nu i 2021 et afkast på 8,1%. Det 

håber vi fortsætter så vi kan forlænge selskabets levetid.  

 

Vi har i det forgangne år alene afholdt bestyrelsesmøde i marts måned 2020 og et 

konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i august måned, grundet 

de manglende muligheder for afholdelse af arrangementer.  

Ved valgene blev Benny Andersen og Aage Lund genvalgt for en 3-årig periode.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:  

 Jan Buch formand  

 Jørn Arne Nielsen næstformand  

 Ole Vandrup direktør og kasserer, og hjemmesideansvarlig  

 Benny Andersen sekretær  

 Aage Lund, Randi Heiberg og Mariann Christensen som 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg gerne rette en stor tak for et godt samarbejde i 

året der er gået og en god hjælp for mig, som qva mit arbejde har haft ekstra travlt 

pga. kompensationsansøgninger m.v.  

 

Dette gør også, at jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ikke føler at jeg kan yde den 

indsats som selskabet har fortjent. Dette sammenholdt med, at den nye revisorlov 

lægger op til, at revisorer ikke må deltage i bestyrelsesarbejde gør, at jeg har meddelt 

bestyrelsen, at jeg ønsker at udtræde. Jeg er på valg i år, men har tilkendegivet, at 

jeg godt vil tage et år mere, mod at jeg så til næste år ekstraordinært får mulighed for 

at udtræde uden for mit valgår. Vi vil i bestyrelsen umiddelbart efter 

generalforsamlingen konstituere os, og ligeledes få planlagt et efterårsmøde, hvor vi 

formentlig kan give den lidt ekstra ”gas” nu hvor restriktionerne lader til at blive 

gradvist udfaset.  

 

Bestyrelsen giver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling og debat.  

Jan Buch  

Formand  
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