
                                               

Referat fra den ordinære generalforsamling 

i Støtteforeningen, tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 

1. Formanden bød velkommen til de fremmødte og beklagede den noget 

senere dato – pga. covid19. Vi var 20 deltagere.  

 

2. Dirigent blev Søren Knudsen Schmidt og han konstaterede, at vi ikke 

havde udsendt indkaldelsen rettidigt (31/5) og ikke alle 

støttemedlemmer, (de uden mailadresse), havde ikke modtaget den. 

Dirigenten spurgte forsamlingen om man kunne være enige om at 

fortsætte generalforsamlingen - og det blev vedtaget. 

 

3. Herefter var det formanden som kunne berette om, hvad der var sket 

indenfor det sidste år på Guldhøj: 

- Det har været et anderledes år for alle, også på Guldhøj – næsten alt 

har været lukket ned pga. corona. 

- Vi har haft store udfordringer med varme og el, om det nu kun var 

vores egne lokaler vi betalte for. Tom har brugt en masse tid på at 

løse gåden og hvordan man kunne finde besparelser på varmen, da 

varmen nærmest fossede ud gennem systemet. Vi har fået sat nye 

ventiler på i mange af rummene, så håber vi på en besparelse der. 

- Guldhøj har flere projekter i fremtiden f.eks. kan nævnes nyt café 

område og nyt køkken, men ikke mindst den længe ventet elevator. 

- En stor tak til vores flittige havefolk – vi har fået en flot have. 

- Til sidst vil jeg nævne, at vi skal huske på, at det er frivilligt arbejde 

der udføres og det skal være hyggeligt at komme på Guldhøj. 

 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning og han fik en 

klapsalve fra de fremmødte. 

  



 

4. Anna gennemgik regnskabet – ingen kommentarer til selve regnskabet, 

men Helene opfordrede alle til at blive bedre til at hverve nye 

medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt ved klapsalve til Anna. 

 

5. Indkommet forslag fra Støtteforeningens bestyrelse: §3 sidste 2 linier 

slettes. Begrundelsen er at bestyrelsen mener man er kompetente nok til 

at beslutte selv – også over de kr. 2.000. 

Ændringsforslaget blev vedtaget! 

 

6. Valgt for 2 år: 

Jane Nielsen modtog genvalg 

Anne Guldholm Johansen 

Lisbeth Happel 

Suppleant for 1 år: Frank Andersen 

 

7. Kaj blev valgt som den ene stemmeberettigede til foreningen Guldhøjs 

generalforsamling 

 

8. Søren Knudsen Schmidt og Thorbjørn Wahl blev genvalgt som 

revisorer. 

 

9. Opfordring til forbedringer mht. indkaldelse til generalforsamlingen. 
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Referent  

Lonnie Braagaard 


