
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Brugergruppen Svendborg Forsamlingshus den 26/6 kl. 

10.30 i SFH. 

1. Valg af dirigent og rferent.  

a. Dirigent Jan Schønemann 

b. Referent Fin Thygesen 

2. Vedtægtsændringer. Forslag vedhæftes. 

a. De foreslåede vedtægter blev vedtaget med tilføjelse af par. 3 stk. 2: Bestyrelsen skal 

godkende nye medlemmer. 

3. Valg af ny formand. 

a. Pia Westergaard blev valgt som ny formand. Afgående formand Jan Schønemann overtager 

hendes plads i bestyrelsen. 

4. Eventuelt. Ikke noget 

 

_____________________ 

Jan Schønemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra møde i Brugergruppen den 26/6 2018 kl. 10.50 i SFH 

Tilstede: Kim, Jan, Sofie, Pia, Fin, Nana 

Afbud: Jytte 

 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent Jan Schønemann 

b. Referent Fin Thygesen 

2. Godkendelse af dagsorden. Nye punkter? – og referat fra 28/5. 

a. Dagsorden godkendt 

b. Åbne punkter fra tidligere møde 

i. Jytte undersøger pris på askebæger til opsætning på væg ude 

ii. Sofie arbejder videre med regler for skiltning mod gaden 

iii. Indkøb af flere borde. Jan undersøger status med Josefine. 

3. Siden sidst.  

a. Støttefesten. Der var enighed om fremover ikke at have dansemusik til sidst, men 

koncentrere om sang og fællessang.  

b. Realdania. Underværker. Der er modtaget 3 tilbud hvoraf et vil blive valgt sidst på ugen. 2 

tilbud ligger inden for det budget der er i f t bevillingen fra Realdania. 

c. Andet? ”Godkendelse til Sang” var en stor succes med mange deltagere. 

4. Økonomi. 

a. Regnskab pr. 24/6-18. Der er en beholdning på ca. kr. 25000 i banken og vi har kr. 2300     

tilgode hos SFH 

b. Regnskaber for de 2 seneste arrangementer er ikke lavet, da der har manglet bilag, men 

der er ca. 2500 kr. i alt i overskud. 

c. Kommende indkøb.  

i. Der er forslag om borde. Se 2.b.iii ovenfor. 

ii. Strygejern og – bræt. (Mette). Er købt. 

iii. 5000 til værkstedet (Palle). Bevilges.  

d. Ansøgninger om penge til lyd og lys. Louis-Hansen fonden og Albani.  Jan og Fin arbejder 

med det.  

e. Det skal undersøges om det vil være en fordel at vi har eget MobilePay-nr. og et sådant nr. 

kan bruges når der skal købes ind, så vi undgår så mange kontanter som muligt. Fin/Jan.  

5. Rengørings- og lejepriser. De fremlagte priser blev taget til efterretning. Nogle mente, at 

omkostninger til rengøring skal begrænses så meget som muligt. 

Det skal undersøges om der er back-up på Nikolaj i forbindelse med hans ferier mv. Fin tager 

kontakt. 

6. Fællesmøder med Styregruppen så Brugergruppen ikke holder egne møder. 

a. Punktet tages op igen da nogle mener, at BSF har brug for egne bestyrelsesmøder. 

7. Kommende møder. 10/8 Brugergruppemøde. 10.30 Styregruppemøde. 

8. Eventuelt 

 

  

 


