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Værkerne
Referat af Generalforsamling, torsdag d. 24. Marts 2022.
Til stede var repræsentanter for 8 medlemsforeninger, bestyrelsen samt Mona Larsen og Knud Wenzel.

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Bestyrelsens beretning
d. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
e. Indkomne forslag behandles
f. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr
    Fremlæggelse af kommunalt regnskab for 2021 og budget for 2022
g. Valg til bestyrelse
    Efter tur afgår formand Ole Ring, næstformand Vibeke Gylling og kasserer Svend Panse
    Alle er villige til genvalg
h. Valg af 2 suppleanter
     Inge Juhl og Lone Ansbjerg er villige til genvalg
i. Valg af 2 revisorer
    Bo Specht og Peter Hammer er villige til genvalg
j. Evt

Ad. a
Formand Ole Ring bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som dirigent, hvilket blev
godkendt. NH fastslog, at GF var lovlig indkaldt.

Ad. b
Lone Ansbjerg og Søren Hvid blev valgt som stemmetællere.

Ad. c
OR gennemgik beretningen.
Herunder orienterede Ole om, at den automatiske døråbner på den grønne dør er etableret, at
elevatoren nu er funktionsdygtig samt at bestyrelsen vil indhente tilbud på automatiske døråbnere i
elevatoren og etablere dette, hvis omkostningerne ikke er tårnhøje. Disse foranstaltninger vandt gehør i
forsamlingen.
Det gjorde bestyrelsens spørgsmål om evt. at få opsat en startlader til elbiler imidlertid ikke, hvorfor
dette skrinlægges foreløbig.
Endelig orienterede OR kort om bestyrelsens arbejde med at få etableret et foreningsdrevet kulturhus
på Frederiksberg gamle skole, som en underafdeling af Værkerne og vores referat af møde med Kul-
turudvalget, d. 9. Marts 2022 blev fremlagt, så interesserede kunne erhverve sig det til orientering.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. d
Vibeke Gylling gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.



Ad. e
Ingen rettidig indkomne forslag.

Ad. f
Vibeke Gylling fremlagde budgettet og foreslog uændret kontingent på 500 kr. Dette blev enstemmigt
godkendt.
OR orienterede under dette pinkt om, at keramikholdets ønsker om at få en elektrisk drejeskive samt
en stålvask ville blive imødekommet. Der blev yderligere ønsket en bedre skiltning og opstregning af P-
pladsen foran huset, incl. handicap pladserne. Dette vil blive ordnet. Der blev også fremsat ønsker om
at køkkenet blev gennemgået. Bestyrelsen vurderer, hvad der skal ordnes.
OR orienterede om det kommunale regnskab for 2021 og budget for 2022.

Ad. g
Ole Ring, Vibeke Gylling og Svend Panse blev enstemmigt valgt.

Ad. h
Inge Juhl og Lone Ansbjerg blev enstemmigt valgt.

Ad. i
Bo Specht og Peter Hammer blev enstemmigt valgt.

Ad. j
Der blev foreslået en hovedrengøring i hele huset.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.

Niels Henriksen Ole Ring Bente Nielsen

Dirigent Formand Sekretær


