
 

Generalforsamling Guldhøj onsdag d. 23.3. 2022. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent:  Søren Schmidt kunne meddele at generalforsamling var lovligt indkaldt. 
2. Valg af referent og 2 Stemmetællere: Mona og Kaj+ Claus. 
3. Formandens beretning: Troels. 

-Kun Ca. 9 mdr. siden sidste generalforsamling pga. corona, Guldhøj er ikke helt i gear 
endnu, men vi er positive og ser fremad og er glade for de faste brugere og lejere. 
-Der er med Arbejdsmarkeds afd. aftalt forlængelse af ”Tillægsaftalen” refusion af el, 
varme, vand og rengøring af trappe og gang areal.   
 
Samarbejdet med FMK er op ad bakke, hurtigt reaktion da glasset i tagvinduet var knust, 
men ellers lange ventetider og gentagne forespørgsler. 
 -Skilt med Børnehave fjernes, 
 -Adskillelse af el, der stadig ikke er retvisende 
 -Fakturering af el (er dog kommet 23.3), 
-Ny brugsaftale i nov.  intet nyt. 
-Elevator forsinket, der er konstant en ny i jobbet. 
 
Nabo Domea har sat hegn op, men er overrasket over fjernelse af cykler skønt dette er 
varslet. 
Pedel Preben skal indkalde til møde. 
Ønskeligt om samarbejdet kunne blive bedre og hurtigere. 
 
Der er indkøbt maskiner til brug i haven. 
 
Det nye køkken fungere fint med mange serveringer, renovering af grovkøkken er 
påbegyndt. 
Indgangs partiet er udskiftet med glas, det giver et lyst og indbydende indblik til garderobe 
og køkken, der måtte dog lige flyttes et alarmanlæg (2.500 kr). 
 
Der er ændret lidt i bookingaftaler: Nye går fortsat til Helene og Troels.  
Få gange. Troels 
Erfarne: Anna. 
 
Der er lavet ansøgning til Velliv. Afventer sags behandling. 
 

4. Regnskab. 



 Vedhæftet 

 

 
5. Budget og Kontingent. 

Vedhæftet og uændret 100, kr. 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

7. Valg til bestyrelse. 
Følgende blev valgt: 
Kasserer Anna Hansen (genvalgt) 
Næstformand Helene Jacobsen (genvalgt) 
Claus Fribo ønskede ikke genvalg, Bjarne Jensen nyvalgt. 
Jane Nielsen (genvalgt) 
Der blev opfordret til at melde sig, da der er en ledig plads. 
1. Suppleant Birthe Alstrup 
2. Suppleant Claus Fribo 

Revisorer. Søren Knudsen Schmidt. (Genvalgt) 
Revisor suppleant: Peter Flindt. 

8. Eventuelt. 
Aktivitets udvalget, har flere arrangementer på vej bla. 
April mdr. gratis kaffe til alle brugere i cafeen mellem 9-12, med det formål at udbrede 
kendskabet til de smukke faciliteter på Guldhøj. 
-Fredag d 22 april kl.18- 22. Aula Guldhøj -Bal med Gislev byorkester. (Opslag) 
-Torsdag d. 26 maj kl. 18-22. Aula Guldhøj.- The Hit House spiller 60 -80 Rock.( Opslag) 
-Lonnie Brågård: 
 Forslag til hyggeaften for faste brugere. Lonnie vil lave et skriv til de øvrige foreninger. 
Indgangspartiet på A- plan virker mørkt og trist, forslag om blomster, bedre belysning og 
infoskærm. 
 
Løs snak om mange gode tanker for Guldhøj. 
 
Tak for ordfører skabet til Søren Schmidt og tak for god ro og orden til de 23 fremmødte. 
Tak for bestyrelses arbejdet til Claus, som heldigvis stadig er suppleant  
 
Ringe, marts 2022 
 
Referent: 
__________________ 
 Mona Almosetoft 
 



De tegningsberettigede i foreningen: 
 
____________________ ______________________                        
Troels Stubager, formand Anna Krog Hansen, kasserer        
 
 

 
 
 
 
 


