
Referat generalforsamling 26.02.2022 
 

Punkt 1 Vagn Boskov valgt til dirigent 
Punkt 2 Sus Drost valgt til referent 
 

Punkt 3 Formandens beretning: 
 Susanna gennemgik året (se vedhæftet slids i pdf-format) 

Forsamlingshuset har fortsat råderet over græsarealet ved 
Rytterskolevej efter aftale med Gribskov Kommune. Der må dog ikke 
plantes træer eller gøres andre radikale forandringer, men gerne laves 

bede med vilde blomster eller lignende. 
Under prioriteringsliste ift. renoveringer, kom der spørgsmål til urinaler, 

om dame/herre toiletter kunne slås sammen til unisex. Dette lå ikke 
lige i planerne. 
Beretningen blev vedtaget. 

 
Punkt 4 Regnskab ved kasserer Erland Rasmussen: 

Bestyrelsen arbejder på at lave en opsparing således at vi overtid kan 
renovere taget. 
Økonomien ser positiv ud.  

Det er vigtigt at vi får flere medlemmer. Med mange medlemmer kan vi 
dokumentere stor opbakning i lokalsamfundet og dermed vil det blive 

lettere at søge fondsmidler. 
Koncerten i vinters gav et pænt overskud. 
Øget brug af huset giver øget udgifter til rengøring. 

Spørgsmål fra deltager om ejerskab af forsamlingshuset. Svar: 
foreningen ejer forsamlingshus og grund, ingen gæld og huset er fuldt 

forsikret. 
Regnskabet godkendes. 

 

Punkt 5 Ingen indkomne forslag på forhånd, men forslag om at undersøge 
mulighed for at spare på udgifter ved at skifte oliefyr ud med 

varmepumpe. Mads Bennedsen vil gerne undersøge eventuelle 
muligheder for forsamlingshuset, og give til bestyrelsen. 

 

Punkt 6 Kontingent foreslås uændret. Vedtages. 
Spørgsmål fra deltager: kan ”ikke”-medlemmer udelukkes fra 

fællesarrangementer, som muligt rekrutteringsmiddel ift. antal 
medlemmer. Svar: Både ja og nej. Vi kan lave særlige arrangementer 

for medlemmer, men der bør også være åbne arrangementer med 
adgang for alle, så vi kan byde potentielle nye medlemmer indenfor. 
Der opfordres til at gøre nytilflyttede opmærksomme på 

forsamlingshuset. 
 

Punkt 7 Finn Gaarskjær går fra suppleant til bestyrelsesmedlem. 
 De opstillede vælges (se vedhæftet slids). 
 Annette Bisgaard rykker til 1. suppleant 

Sus Drost vælges som 2. suppleant 
Mads Bennedsen udnævnes til energikonsulent. 

 
Punkt 8  Eventuelt 
 Jana takker for bestyrelsens arbejde, det anerkendes med klapsalve. 
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Susanna: Tisvildevejen laver fantastiske arrangementer og ture i vores 
lokalområde, se endelig deres hjemmeside https://tisvildevejen.dk/tag-
paa-tur/ 

Tisvildevejen mangler tilbud om overnatning i og omkring Kagerup. 
Interesserede kan henvende sig til Pia Niebuhr herom. 


