
 
 

 

Referat fra generalforsamling i Fællesvirket 19. april 2022 

Antal deltagere: 15 

Ordstyrer: Amalie Paaske 

Referent: Jytte Skaaning 

 

Dagsorden Referat 

Velkomst Formand Therese Hedal bød velkommen og alle deltagere 

præsenterede sig  

1. Formandens beretning Therese læste den udsendte beretning højt. Beretningen blev 

godkendt. 

2. Årsregnskab Revisor Gert Melgaard fremlagde årsregnskabet. Der var ingen 

kommentarer 

3. Budget for 2022 Ole Andersen fremlagde forslag til budget for 2022, der afstedkom 

en debat om: 

a. Forsikring af frivillige 

b. Typer af arrangementer 

 

a. Bestyrelsen blev pålagt at undersøge mulighederne og tegne 

ansvarsforsikring for frivillige ved arrangementer.  

 

b. Budgettet til aktiviteter og arrangementer blev forhøjet og sat til 

30.000 kr, så der er økonomisk råderum også til mere spontane 

aktiviteter, som beboere i Egebjerg brænder for at sætte i værk og 

som Fællesvirket kan godkende.  

Muligheden for at få en festarrangør ind over ved større 

arrangementer blev drøftet og positivt modtaget.  

 

Alle mødedeltagere lovede at gå hjem og advokere for aktiviteter 

via fællesvirket i deres respektive boligforeninger.  

Det blev aftalt, at bestyrelsen skal arbejde lidt mere med pr for 

Fællesvirket med annoncering i Egebladet og på Fællesvirkets 

Facebook-side.  

 

Alle lovede at være obs på gode historier til Egebladet – og til at 

opfordre andre til at skrive.  

 

Bestyrelsen skal arbejde for flere fællesarrangementer med 

Egebjergklubben og Fællesvirket, ligesom nye boligenheder i 

Egebjerg Bykvarter skal inviteres med i Fællesvirket.  

 

Det vedtagne budget findes som bilag 1 

 

4. Indkomne forslag 

 

Forslag til vedtægtsændringer 

På grund af krav fra banken havde bestyrelsen forslag til 

vedtægtsændringer omkring foreningens tegningsberettigelse. Ved 

samme lejlighed havde bestyrelsen kigget vedtægterne kritisk 

igennem og havde fundet en del ændringsforslag. 

Vedtægtsændringsforslagene blev – med et par korrektioner 

undervejs – godkendt. 



 

De vedtagne vedtægter findes som bilag 2.  

 

5. Valg  Ole Andersen blev valgt som kasserer 

Amalie Paaske blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

Dennis Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem 

Som suppleanter blev valgt Danny Taal og Bent Kristensen 

Gert Melgaard blev valgt som revisor 

Charlotte Holtermann og Jytte Skaaning læser korrektur på 

Egebladet – på skift. 

6. Eventuelt Ghita Stybe fortalte om sin forenings hække, der er gået ud på 

grund af for meget vintersaltning. Foreningen korresponderer med 

kommunen, som har involveret Københavns Universitet i arbejdet. 

 

Der var et udtalt ønske om, at Fællesvirket adviserer 

boligforeningerne før halvårsmøderne med kommunen, så 

foreningerne kan få deres ønsker repræsenteret på møderne.  

 

Fællesvirket har ikke fået tilbagemelding fra kommunen omkring 

parkeringsproblemerne i Egebjerg. Rapporten er efter sigende lavet, 

så bestyrelsen vil rykke for den. 

 

Therese fortalte, at naboerne til matr. Nr. 8KN af kommunen er 

blevet orienteret vedrørende lovliggørende dispensation fra 

parkeringskrav. 

Fællesvirket har, i samarbejde med Gadehusene, sendt 

bemærkninger til naboorienteringen til kommunen og afventer svar 

herpå.  

  

 


