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Hvidovre den 24. april 2022

Bestyrelsens beretning for 2021
Kære anpartshavere i BHS af 1911 ApS.
Velkommen til selskabets 111. ordinære generalforsamling i selskabets
historie.
Der har utvivlsomt været holdt ganske mange flere generalforsamlinger,
hvis vi tæller de ekstraordinære med, idet en ændring af vedtægterne
kræver 2 på hinanden følgende, hvis ikke tilstrækkelig mange anparter
”er/var til stede” på den ordinære.
Lad det ligge – og lad os tage fat på den 111. ordinære af slagsen.
Året 2021 var ligeså ekstraordinært som 2020, nemlig heftigt præget
af COVID-19, i daglig tale ”coronaen”, og dens konsekvenser, som typisk
medførte, at de mange generalforsamlinger, der typisk afholdes i årets
1. kvartal, blev udsat til senere – og i mange tilfælde til august-september måned, da coronaen var klinget af.
Det blev også tilfældet i vores hæderkronede, gamle, selskabelige anpartsselskab, idet der nærmest er vundet hævd på, at GF afholdes den
3. tirsdag i april, med min-dre den tirsdag nærmest er en del af Påsken.
Min mormor kaldte det 3. Påskedag.
Den regel blev klart tilsidesat af coronaen, som i april 2021 stadig overrulede den normale forsamlingsfrihed i Danmark.
VI afholdt således først GF 2021 den 29. juni 2021, men dog fortsat på
en tirsdag.
GF var ikke voldsomt besøgt, idet blot 9 anpartshavere deltog – 2
udover bestyrelsen, så det var til at overskue.
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ning, og efterfølgende blev også Årsregnskabet fremlagt ved anpartsselskabets direktør, Ole Vandrup, og godkendt.
Tilbage stod valg til bestyrelsen. På valg var Jan Buch og Jørn Arne
Nielsen, som blev genvalgt og overraskende nok uden modkandidater 😊.
Henset til at coronaens skygger fortsat hvilede over moder Danmark var
der ikke arrangeret middag efter GF.
Efter GF holdt den nyvalgte bestyrelse et kort møde, hvor Jørn Arne
Nielsen blev valgt som formand og Jan Buch som næstformand.
Kort sagt: Vi byttede funktioner.
Benny Andersen genvalgtes som sekretær, registrator af anparter og
face-book redaktør.
Ole Vandrup genvalgtes som direktør og hjemmesideansvarlig.
Marian Christensen, Randi Heiberg og Aage Lund som bestyrelsesmedlemmer.
Karsten Elbæk blev af GF genvalgt som intern revisor – således at han
med ref. til vedtægternes § 10 sikrer, at der er fuld overensstemmelse
mellem bilag og årsregnskab og at regnskabet tilsvarer selskabets formålsparagraf, nemlig at drive ”handel og investering” m.h.p. at understøtte de sociale arrangementer for og blandt selskabets
anpartshavere.
§ 10 siger netop, at vi ”anvender reduceret revisionspligt”, hvilket betyder, at der ikke foreligger et egentligt revisionsprotokollat end sige foretages en revisions-påtegning af regnskabet af en statsautoriseret
eller registreret revisor.
Bestyrelsen bærer det fulde og endelige ansvar for Årsrapportens rigtighed.
I løbet af 2021 blev der afholdt yderligere et bestyrelsesmøde forud
for Efterårs-mødet, der traditionelt også ”bliver en fest”, i 2021 tirsdag den 2. november.
Også den dag er en god, gammel tradition, idet efterårsmødet ligger den
1. tirsdag i november – nemt at huske.
Det blev lidt af et brag med ikke mindre end 60 deltagere – til en festlig
3-retters menu kreeret af den nye mand i huset, Chef de la Cuisine,
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Jesper Kaad.
I slutningen af september tog vi afsked med husets mangeårige kulinariske trylle-kunstner, Max Rasmussen, som virkelig havde formået at relancere Bangs Have som stedet, hvor man naturligt holdt sine familiefester, og hvor dette Anpartsselskab lige så naturligt har kunnet glæde
sig over Max´ kogekunst i f.m. de rigtig mange generalforsamlinger og
efterårsmøder, der har været afholdt i hans lange regeringstid. Vi ønsker Max´et langt og godt otium!
Bestyrelsen var og er fortsat særdeles tilfreds med det talstærke
fremmøde ved efterårsmødet, især når man tager i betragtning, at der
havde været dekreteret ”festtørke” i hele 2020.
Nu er vi tilbage ”på sporet” – og det er glædeligt.
Vi kunne samtidig fejre anpartsselskabets 110 års stiftelsesdag – fødselsdag om man vil – med modifikation, idet selskabet oprindeligt var et
Aktieselskab, men ved salget i 1969 til restauratør Ernst Rasmussen
blev den frigjorte kapital revitaliseret som ”hovedstolen” i Aktieselskabet, der i 1975 blev omdannet til et Anpartsselskab, som vi nu årligt
nyder ”frugterne af” – altså den frigjorte kapital og renterne deraf😊.
Ikke bare fik vi hin tirsdag aften en velsmagende 3-retters menu med
tilhørende vine, men også musikken var i top, idet Klaus & Servants i
form af hans kone, serve-rede en musik-quiz under navnet ”Syng med &
Tip et Hit”.
Således sluttede året på festlig vis.
Det skal retfærdigvis noteres, at udover de 2 fysiske bestyrelsesmøder
har der været udvekslet en ganske stor mængde mails og ført ganske
mange telefonsamtaler, vi må være moderne og bruge de rådige kommunikationsmidler!
I årets løb har der været en beskeden omsætning af anparter, i alt 6
styk har skiftet ejere, til en markedspris på 530 kr. per stk.
Vi kæmper stadig med manglende mailadresser til en del anpartshavere,
men jf. vedtægterne kan vi reelt nøjes med at sende til de anpartshaC:\Users\Ejer\Documents\Bangs Have Selskabet af 1911\THS-Beretning 2021.doc
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vere, der har afgivet en valid emailadresse til selskabet, primært sekretæren, og så ved at opslå begivenhederne på selskabets hjemmeside.
Sådan er det blevet i moderne tider – udsendelse med snailmail via
PostNord er ikke længere en sikker og gangbar vej, idet posten ”sjældent går” og ”leveringstiden” er ikke altid let at forudse!
Selskabet alias vores hårdtarbejdende sekretær, Benny Andersen, har
mailadresser på 315 af de godt 500 anparter, hvoraf adskillige anpartshavere har mere end 1 anpart. En del Anparter har ukendt ejermand/kvinde eksempelvis i f.m. dødsfald, hvor arvingerne i deres iver efter at
”rydde op” givet har ladet anpartsbeviset på til skrald – de skulle bare
vide, hvilke fortrinlige møder og sammenkomster, de er gået glip af.
Vedrørende face-book gruppen: Der er p.t. 63 medlemmer – anmod om at
blive optaget – Benny styrer benhårdt, hvem der får afgang til gruppen.
Som udgangspunkt kan alle anpartshavere blive medlem af gruppen.
Så vi fortsætter med at indkalde via email og annoncering på hjemmesiden.
Rent økonomisk – Ole Vandrup vil forelægge Årsrapporten, men det vil
næppe overraske ret mange, at årets imponerende KURSHOP på stort
set alle værdipapirer også har tilsmilet selskabet 😊.
Til gengæld ved vi også, at starten af 2022 har været et økonomisk
tilbageslag af dimensioner, inflationen galoperer – kurserne vakler på
mange værdipapirer, og det famøse og skrækindjagende russiske overfald på Ukraine har totalt ændret og vendt op og ned på hidtidige markeds- og prisdannelser. Vi må håbe, at autokraten i Moskva snart bliver
neutraliseret, så vi kan vende tilbage til ”normalen i Europa”.
Fra min side skal der lyde én stor tak til bestyrelsen for årets indsats,
idet vi trods coronaens billedlige halsgreb på forenings- og selskabslivet
lykkedes med at gennemføre såvel GF som Efterårsmøde – sidstnævnte
endog med bravour.
Der skal lyde en særlig tak til Jan Buch for hans 7-års virke som Bestyrelsesformand i perioden 2014 – 2021, idet Jan i 2014 afløste Benny
Andersen på formandsposten. Ifølge mine oversigter blev Jan valgt ind i
bestyrelsen i 2008, så Jan har siddet i bestyrelsen i 14 år.
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Det slår dog ikke Benny Andersens rekorder, idet Benny blev indvalgt i
1988. Der må således siges at være tradition for, at man ikke sådan bare lige ”løber af pladsen”.
Disse lange ”ansættelser” er dog ikke et ufravigeligt must for at starte
i bestyrelsen. Et job kan komme på tværs.
Således har Mariann valgt at stoppe efter 3 år, hvilket er helt OK – og
tak for indsatsen Mariann.
Hermed slutter bestyrelsens beretning for året 2021 – og jeg vil hermed give ordet tilbage til dirigenten, John Sørensen.
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