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Referat 
 

Generalforsamling i Frederiksberg Borgerforening, 

den. 25. august 2020 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab. 

4. Valg af formand.   

5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

6. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). 

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

8. Indkommende forslag. 

9. Eventuelt. 

 

Formand Hans-Jørgen Christiansen (HJC) indledte generalforsamlingen med på besty-

relsens vegne at byde velkommen til alle.  

 

Ad 1.  Valg af dirigent. 
 

Bestyrelsen forslog Peter Gärtner (PG).  

Ingen andre forslag, Peter Gärtner blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. foreningens 

love § 14, idet generalforsamlingen var indvarslet i foreningens blad, der udkom ultimo 

januar, PG beklagede at punktet indkommende forslag var gledet ud i det udsendte 

blad, men kunne konstaterer at der ikke var kommet noget forslag.  

 

Der var fremmødt 27 medlemmer. 

 

Ad 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
 

Formanden fremlagde sin beretning. 

 

I år er det en meget kort beretning, da foreningen har været under ombygning og derfor 

har der været lukket i vores lokaler. 

 

Vi kom dog så småt i gang med møderne i oktober og der blev afholdt de sædvanlige 

tirsdagsmøder med billardspil, de traditionelle arrangementer, så som jubilarfest og 

bankospil blev aflyst. Herefter kom Corona krisen og nu står i her og håber, at der ikke 

indtræffer flere kriser, så vi kan komme i gang med vores sædvanlige møder.  
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Til gengæld har bestyrelsen brugt mange kræfter og møder i forbindelse med renove-

ringen af vores ejendom, især vores kasserer Peter Gärtner har ydet en kæmpe arbejds-

indsats, tusind tak Peter. 

 

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til, at henstille til jer alle ikke at begynde at ryge, før 

folk er færdige med at spise. 

 

Enkelte møder op beruset, de ved selv hvem og såfremt man ikke kan møde op uden at 

være beruset, bedes man hellere blive hjemme.  

 

Hvis man har problemer med sin lejlighed, bedes disse stilet til vor administrator og 

ikke diskuteres her i foreningen. 

 

Herefter vil jeg håbe, at vi fremover vil få en masse dejlige møder. 

 

Til slut vil jeg gerne rette en tak til Kim & Co. for den dejlige mad og der fremstilles. 

 

Sluttelig tak til bestyrelsen for det fine arbejde de har udført i den forgangne sæson. 

 

Beretningen herefter taget til efterretning. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab. 
 

Laura Daurehøj fra W A fremlagde Frederiksberg Borgerforening legatejendomme 

årsrapport.  

Der blev undskylde at regnskabet ikke var omdelt, dette blev gjort.   

 

Kassereren PG fremlagde foreningens og fællesfondens regnskab. 

Fællesfondsregnskabet og foreningsregnskabet var revideret af foreningens 2 kritiske 

revisorer Leif (bag skoven) Johansson og Allan Pabijan.  

 

Der blev stillet et forslag om at der fremover blev fremlagt en uddybende regnskab for 

legatejendommen, Bestyrelsen ser på om dette er en mulighed. 

 

Regnskaberne herefter taget til efterretning.   

       

Ad 4.  Valg af formand. 
 

Formanden Hans-Jørgen Christensen er ikke på valg, valgt for 2 år i 2019. 

 

Ad 5.  Valg af bestyrelsesmedlem. 

 
Peter Gärtner villig til genvalg for 2 år. 

Allan Johansen villig til genvalg for 2 år.    

Ole (Blik) Pedersen blev forslået og meddelte at han var villig til valg for 2 år.    

 

Dirigenten oplyste at der vil blive delt 17 stemmesedler grundet at der var en del med-

lemmer der har indbetalt deres kontingent forsendt. 
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Det blev vedtaget at nedsætte et stemme udvalg bestående af Michael Klose og Steffen 

Søberg. 

 

Peter Gärtner blev genvalgt med 17 stemmer for 2 år. 

Ole (Blik) Pedersen blev valgt med 9 stemmer for 2 år  

 

Allan Johansen blev ikke valgt de ham modtog 8 stemmer.    

 

Ad 6. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) for 1. år. 

 
Nuværende 1. suppleant Jimmi Schou og 2. suppleant Jacob Lethmar villige til valg. 

Jimmi Schou genvalgt som 1. suppleant. Og 2. suppleant Jacob Lethmar 

 

Ad 7.  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år. 

 
1. revisor Leif (Bag skoven) og 2. revisor Allan Pabijan villige til genvalg. 

Leif (Bag skoven) og Allan Pabijan genvalgt som henholdsvis 1. og 2. revisor. 

 

1. revisorsuppleant John Løve og 2. revisorsuppleant Einar (Eise) Biehl villig til genvalg. 

De blev genvalgt.  

 

Ad 8.  Indkommende forslag.  
 

Der forelå ingen forslag. 

 

Ad 9.  Eventuelt: 

 
Formanden takkede dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen og for god ro og 

orden under generalforsamlingen. 

 

Der blev slutteligt udråbt et leve for foreningen. 

 

 

 

 

 

…………………………….                                               …………………………….. 

Peter Gärtner                                                                   Michael Klose  

Dirigent                                                                             Referent                                                
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Bestyrelsen efter generalforsamlingen: 

 

 

 

 

Hans-Jørgen Christiansen              Gregers Jensen              Dan Gottschalck Hansen 

 

 

 

 

Peter Gärtner                                   Ole Pedersen                 Michael Klose  


