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

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2022
Formanden Jørn Arne Nielsen bød velkommen til selskabets generalforsamling
tirsdag den 26. april 2022 - kl. 18.00 i Bangs Have Pavillonen, og gav fremmødte
42 anpartshavere tid til afhentling af øl eller vand inden fortsættelsen.

ad 1. VALG AF DIRIGENT:
Formanden Jørn Arne Nielsen foreslog advokat John Sørensen som dirigent,
hvilket blev godkendt af samtlige tilstedeværende.
John Sørensen anmodede som det første samlige deltagere om at slukke
mobiltelefonen.
John Sørensen konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet
han dog bemærkede, at der var foretaget indkaldelse 4 dage før den i vedtægterne
fastlagte periode på max 4 uger for dette, hvilket dog ingen havde bemærkninger
til.
ad 2. BESTYRELSENS BERETNING:
John Sørendsen gav formand Jørn Arne Nielsen ordet for forelæggelse af
bestyrelsens beretning.
Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses nedenfor og på hjemmesiden og
Facebook - blev efterlyst bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.
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Beretningen gav ikke de tilstedeværende anledning til spørgsmål, 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 indtægter på
kr.
36.556,00
Årets udgifter beløber sig til
kr.
30.101,00
Hvilket giver et overskud på
kr.
6.390,00
Selskabets egenkapital pr. 31. december 2021 var

kr.

259.546,00

I dag (26/4 – 2022) er vores underskud

kr.

28.000,00

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

Peter Gertsen: Spørger om størrelsen på udgifterne til efterårsmødet.
Svar – Ole Vandrup: Jo flere der deltager, jo større udgift (underskud) for
selskabet, idet der til hver deltagende anpartshaver ydes et tilskud til
deltagerprisen.

Leif Larsen: Vi i foreningen (der er her nu) skal se at få brugt pengene.
Svar – Ole Vandrup: Det er ikke en forening, men et Anpartsselskab. Vores
børn og børnebørn skal arve vores anparter og kapital, så de også kan får glæde af
selskabets aktiviteter.
Regnskabet blev herefter godkendt.
ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte regnskab.
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 – altså inden 28. febuar)
Intet forslag er fremkommet.
ad 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.
På valg er Ole Vandrup, Randi Heiberg og Mariann Christensen
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Ole Vandrup og Randi Heiberg modtager genvalg - genvalg foreslås af bestyrelsen..
Begge blev genvalg.
Mariann Christense modtager ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslår nyvalg af
Kirsten Sejer Larsen – der blev valgt.
ad 7. VALG AF REVISOR.
Som revisor blev Karsten Elbæk foreslået genvalgt, hvilket skete.
ad 8. EVT:
Lindy Findholm foreslår, at vi siger skål.
Formand Jørn Arne Nislen overdrager Mariann Christensen en vingave, med tak
for indsatsen i bestyrelsen i de forløbne 3 år.
Bangs Have Pavillonens ejer Mogens Nilsson fortalte herefter om kommunens
igangværende anlægsarbejder med omlægning og etablering af flere p-pladser i
området.
Der udvides fra 50 til 75 p-pladser – 50 ved pavillonen og 25 i skoven (der bliver
uden lys).
Ved opslag om ny bestyrer/forpagter af restauranten, kom der også købstilbud.
Efter grundige overvejelser i familien blev der besluttet ikke at sælge.
Efter tiltrædelse af nye forpagter – Jesper Kaad – bliver køkkenet nu renoveret og
udvidet, således at arbejdsgange m. v. bliver forbedret, bl. a. med nye
selvrensende ovne, vareelevator fra terræn til køkken.
Ønsket er også at få ansat flere kokke.
Leif Larsen ville gerne vide, om det bliver skråparkering .
Mogens Nilsson oplyste, at det bliver ligeparkering.
Tak til Mogens Nilsson for orienteringen.
John Sørensen afsluttede herefter generalforsamling med tak for god ro og orden.
Jørn Arne Nielsen takkede John Sørensen med en vingave for vel udført hverv.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45.

Benny Andersen
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Referatet godkendt.

John Sørensen
dirigent
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