Kongsgaardens Venner
Generalforsamling
Mandag den 14. juni 2021
31 fremmødte

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Niels Lind valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen ganske vist
var udskudt pga coronasituationen (iflg. vedtægterne skal den afholdes i april), men
er lovligt varslet ved udsendelse af Nyhedsbrev 25.5.2021.
Lene Ranvig valgtes til referent.
2. Beretning ved formanden
Steen Justesen aflagde beretning vedr. perioden siden sidste generalforsamling,
som blev afholdt oktober 2020.
Der har p.g.a. cononasituationen været afholdt meget få aktiviteter, - et par
bestyrelsesmøder og arbejdslørdage den 8. og 25. maj.
Eneste udadvendte aktivitet var en jazzkoncert den 16. maj med 73 solgte billetter i
Svellehuset - det var en forrygende oplevelse, med Kansas City Stompers.
Tak til Carl-Chr. for at have arrangeret og tilrettelagt dette arrangement.
Tak til havegruppen, som har sørget for, at der også i år er en velholdt gammeldags
køkken- og prydhave.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab og budget ved kassereren
Preben Lund Andersen omdelte regnskab og budget og gennemgik dette grundigt.
Der er p.t. 65 husstandsmedlemmer og 50 enkeltmedlemmer.
Overskuddet på årets arrangementer har i 2020 været 12.658 (mod normalt ca.
60.000) - igen pga corona.
Årets resultat er -43.134. For 2021 er budgetteret med et resultat på +6.450
Regnskabet og budgettet blev godkendt.
4. Eventuelle forslag
Ingen forslag
5. Valg af bestyrelse
på valg er:
Lene Ranvig - genvalgt
Pernille Hansen - genvalgt
Bent Hansen - genvalgt
Preben Lund Andersen - ønsker ikke genvalg

6.

7.

8.

9.

Bestyrelsen foreslår Sven Reffstrup, som blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
Som suppleanter vælges:
Hilde Pico Andersen (genvalg)
Carl-Chr. Bringgaard (genvalg)
Suppleanter er på valg hvert år.
Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
Valget gælder for 1 år.
Som revisor genvælges Tove Christensen
Som revisorsuppleant genvælges Lars Søefeldt
Fremlæggelse af oplæg til det kommende års aktiviteter
Steen Justesen gennemgår de aktiviteter, som er planlagt til den kommende tid:
- arbejdsonsdag allerede i overmorgen, den 16/6, for at klargøre bålet til Skt. Hans
- Sankt Hans aften den 23/6. Båltaler er Carl-Christian Bringgaard. Der bliver
mulighed for at købe øl/vand, men der er lagt op til, at folk selv kan medbringe
kaffe/kage eller anden forplejning. Båltænding kl. ca. 21
- 3/7 kl. 19,30: “Det var en lørdag aften”. Historisk salon i Loen, i forbindelse med
den historiske festival, som løber af stablen den 1. weekend i juli
- 15/7 kl. 19: Sommersangaften i Loen
- 28/7 - Jazzkoncert med Creole Catz Band, i forbindelse med Sorø Jazz Festival
- 22/8 kl. 10 - 16: Høst- og tærskedag
- 17/9 Høstfest
Vi håber, at vi herefter kan afvikle de vanlige aktiviteter (æbledag, Håndarbejdets
dag, Madbix og julestue, samt de 4 Madbixe i foråret 2022, samt generalforsamling i
april)
Der henvises til seneste Nyhedsbrev - og hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk
Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022:
kr. 125 for enkeltpersoner, kr. 200 for husstand
Generalforsamlingen vedtager uændret kontingent
Eventuelt
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Niels Lind
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/

Lene Skou Ranvig
referent

