
 
Dokumenter fra Slagslunde-Klubbens generalforsamling 2020 

INDKALDELSE TIL SLAGSLUNDE-KLUBBENS ordinære 

og ekstraordinære GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.30 i Klubbens lokaler 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for 2019 

3. Regnskab 2019 

4. Indkomne forslag. 

5. Vedtægtsændringer 

6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021 

7. Valg af formænd til udvalgene og bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Drøftelse af Klubbens fremtidige virke 

10. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling: 

11. Vedtægtsændringer 
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Beretning for året 2019 Klubben 

Så er der gået endnu et år og hvad kan vi så berette om klubbens gang i 2019. 

Vi har haft vores aktiviteter, og vi har haft forskellige former for arrangementer 

For at starte med det første: 

Alle vores aktiviteter kører godt: keramik, håndarbejde, malerværksted, seniorklub, og madklub. 

 -og det gør de stadig her i det nye år.  

Som noget nyt har vi tøjbyttedage, hvor folk kan komme med tøj, de ikke bruger mere og bytte sig til 

noget andet. Man behøver ikke have tøj med og heller ikke tage noget med hjem. Kom bare og kik. 

Vi har også sat et par reoler op, hvor man kan komme - og enten sætte bøger, eller tage nogle med 

hjem eller begge dele. 

Så er der vores arrangementer, det ser lidt mere problematisk ud. 

2019 startede med stor succes, da vi havde Erik Grip i Cafeen i januar 
 Også med succes har Ian været her 2 gange med sit spil og syng sammen arrangement, børnene kan 

se Disney show, hvis de vil, og der bliver spillet og sunget- ……dejligt. 

Også til vores irske aften i foråret, var der et pænt fremmøde. 

Desværre slutter det så her. 

De almindelige cafeaftner med musik har i det sidste halve år været meget dårligt besøgt. Der har 

nok max. været 4-6 personer ud over klubbens bestyrelse 

Ud over cafe-aftener havde vi planlagt et stort arrangement oppe i salen i november ” Slagslunde 

spiser sammen” med musik. Der meldte sig kun 20, - næsten alle var børnefamilier. Antallet betød, at 

vi måtte aflyse musikken, og flytte spisningen ned i klubben, så folk alligevel kunne komme. Det 

valgte næsten alle at gøre og det var rigtig hyggeligt, men selvfølgelig ikke det klubben havde lagt op 

til. ”En fest for alle ”Slagslundere”. 

Også vores julearrangement, hvor Konrad kom og spillede julesange, var skidt besøgt. 

Vi har haft Jens Lysdal med band i den store sal oven på, som altid god og prof.musik – MEN alt for få 

fandt vej til musikken. 

Det kan klubbens økonomi ikke holde til, derfor har bestyrelsen besluttet at skære cafeaftner med 

musik væk, vi beholder dog syng og spil-sammen aftner med Ian, da vi ikke skal stoppe noget, der 

efterspørges. 

Mht. økonomien, som lige er blevet kort nævnt, så er der også sket ændringer i kommunen mht. 

tilskud til vores husleje og musik. Vi ved i skrivende stund ikke om vi får tilskud fremover??? 

Vi har diskuteret meget i bestyrelsen i løbet af 2019, hvilke håndtag vi skal tage og hive i, men vil 

meget gerne have input og arbejdskræfter fra jer som er borgere i byen.  

Så byd ind, når vi når til punkt 9 på dagsordenen☺ 
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Budget 2020 
 

 
1000   Tilskud eksterne 

arrangementer 

             0       

1001   Driftstilskud  25.000 

1002  3 x leje  Udlejning  6.000 

1003   

 

Arrangementer (omsætning) 0 

1004   Entré 0 

   

1007   Kontingenter  18.000 

 

 

   

1114  40 uger x 200   + billard, madklub 

m.m. 

Daglig caféomsætning 
(klubaktiviteter) 

10.000 

   

 Indtægt før hensættelser 59.000 

1330 Øremærkede hensættelser 

regnskab 2019 

Byggeudvalg, Inventar, 
Musikforpligtelser 

110.000 

 Indtægter i alt 169.000 

   

1300 Husleje 10.000 

1301 El 10.000 

1302 Varme 12.000 

1303   Varekøb arrangementer 6.000 

1304   Varekøb diverse cafédrift 3.000 

1305 Varekøb øl, vin, vand 6.000 

1306 Kontor og PR 2.000 

1307   Møder og repræsent. 6.000 

1308  diverse reparationer og 

akustikforbedring 

Byggeudvalg 40.000 

1309   Renholdelse 18.000 

1310 Keramik 0 

1314  bl.a. kaffemaskiner  Inventar 
 

20.000 

1311   Eksterne kunstnere 
 

2.000 

1312 Koda 0 

1313 Seniorgruppen 0 

1315 Teatergruppen 0 

1316 Malerhold  0 

1317 Håndarbejdshold 0 

1318 Forsikring 4.000 

1319 Gebyrer bank              

1.000 

1330 Udgifter i alt 140.000 

 Budgetteret overskud 29.000 

 
 
 



 
Dokumenter fra Slagslunde-Klubbens generalforsamling 2020 

 
Referat af ordinær og ekstraordinær generalforsamling i SLAGSLUNDE-KLUBBEN  
tirsdag 18. februar 2020 kl. 19.30 i Klubbens lokaler 
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for 2019 
3. Regnskab 2019 
4. Indkomne forslag. 
5. Vedtægtsændringer 
6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021 
7. Valg af formænd til udvalgene og bestyrelsesmedlemmer samt valg af suppleanter 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Drøftelse af Klubbens fremtidige virke 
10. Eventuelt 
 
Ekstraordinær generalforsamling: 
11. Vedtægtsændringer 

 
Ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent:  

• Elo blev valgt som dirigent, Carsten valgt som referent. 

• Elo konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og orienterede 
om, at der ville blive afholdt ekstraordinær generalforsamling efterfølgende. 

2. Beretning:  

• Susan fremlagde bestyrelsens beretning for 2019. Også fremlagt i kopi. 

• Aktiviteterne kører godt, inkl. nye som tøjbyttedag og bogbyttereol.  
Arrangementer i 2019 Erik Grib og syng-sammen og irsk aften var alle godt 
besøgte, men de øvrige cafeaftner var meget lidt besøgt. Også spise-sammen-
aften måtte skrumpes til Klubben. Juleafslutning med julesang med Konrad 
var sløjt besøgt. Den store koncert med Lysdal Band for ringe besøgt, i 
betragtning af bandets høje niveau og Jens’ position i byen. Klubbens 
økonomi lider under dette, og alle borgere bedes byde ind med ideer. 

• Beretningen blev godkendt. 
3. Regnskab:  

• Marianne fremlagde revideret regnskab for 2019. Påpegede fejl i regnskabet, 
som stammer fra den skabelon, som var brugt. Udgifter anført under Teater, 
Spil-gruppe og Svind skal udelades. 

• Marianne gennemgik regnskabets konti og påpegede underskud på 1179,- kr. 

• Hensættelse til inventar er til indkøb generelt ikke kun til inventar. 

• Regnskab blev godkendt. 
4. Indkomne forslag:  

• Ingen. Punktet blev ikke yderligere behandlet. 
5. Vedtægtsændringer: 

• Forslag til vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen blev fremlagt af 
Carsten. Også fremlagt i kopi. 
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• Carsten gennemgik ændringerne og fik nogle kommentarer, som bliver 
indarbejdet i den endelige version. Bl.a. tilføjelse til §10 Foreningens 
opløsning: ”Den opløsende generalforsamling fordeler evt. formue ifølge 
§11.” og ændring af betegnelsen forperson, så der igen bruges begrebet 
formand, som forsamlingen fandt kønsneutral. 

• Vedtægtsændringerne blev samlet sendt til videre godkendelse på den 
ekstraordinære generalforsamling. 

6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021 

• Susan fremlagde budget for 2020 uden cafe-aftner og musikarrangementer. 

• 1308 Byggeudvalg: 40.000,- bl.a. til ændring af akustikken i cafelokalet. 

• 1314 Inventar: Bl.a. nye kaffemaskiner, hvis de gamle skulle stå af i årets løb. 

• Budgettets store underskud, bortset fra brug af hensættelser, på 81.000,- 
skyldes primært, at der ikke kommer indtægter fra store arrangementer. 
Klubbens økonomi lider under dette, da indtægter fra de store arrangementer 
har dannet grundlag for de overskud, som er genereret i de forløbne mange 
år. 

• Generalforsamlingen foreslår en drøftelse med Forsamlingshuset om 
nedsættelse af husleje og varmeudgift. Bestyrelsen behandler sagen. Huset 
har generalforsamling 17. marts. 

• Budgettet blev godkendt. 

• Kontingent 2021: 

• Kontingentet for 2021/2022 foreslås ændret i to trin: 
i. Kontingent 2021: Ordinært medlemskab voksen 175 + 75 = 250.- kr 

ii. Kontingent 2022: Ordinært medlemskab voksen 250 + 100 = 350,- kr 
iii. Kontingent 2021/2022: Børn uændret 75,- kr. 
iv. Kontingent 2021/2022: Nyhed: Støttemedlemskab, som nu 175,- kr.  

• Kontingentform og -forhøjelse for 2021 på 75,- kr. blev vedtaget. 

• Kontingentforhøjelsen for 2022 på 100,- kr. blev udskudt til behandling i 2021. 
 

7. Valg af udvalgsformænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

• Udvalgsformænd: 
▪ Eksterne kunstnere Anette L. Lehn genvalgt 
▪ Spil og sport Sanne Bønnelycke genvalgt 
▪ Teatergruppen SLAGS Lars Bønnelycke genvalgt 
▪ PR-udvalg  Jens-Ole Koch valgt 
▪ Café-drift  Lillian Lindharth valgt 2019 
▪ Seniorgruppen Tove  valgt 2019 
▪ Keramikværksted Bjarne Kielstrup valgt 2019 
▪ Byggeudvalg Lars Bønnelycke genvalgt 
▪ Håndarbejde Pia Zitthen  valgt 2019 
▪ Malerhold  Anne Kejser Jensen valgt 2019 
▪ Madklub  Bente Brun  genvalgt 

 

• Ordinære bestyrelsesmedlemmer: 
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▪ Formand  Susan Kielstrup genvalgt 
▪ Kasserer  Marianne B. Sørensen valgt 2019 
▪ Sekretær  Carsten Brun  valgt 2019 

 

• Suppleanter: 
▪ suppleant  Joe Dannemann genvalgt 
▪ suppleant  Per Aagaard  valgt 

 
8. Valg af Revisorer:    

• revisor  Inge Henriksen genvalgt 

• revisor  Kaj Madsen   genvalgt 
 

9. Klubbens fremtidige virke: 

• Drøftelse med udgangspunkt i bestyrelsens beretning, bl.a. vedr. den vigende 
deltagelse i cafeer og musikarrangementer og forsøg på fornyelse af 
arrangementer og aktiviteter, som henvender sig til og igangsættes af 
generationer, som ikke bruger Klubben i dag. 

• Susan indledte og efterspurgte ideer og arbejdskraft til at igangsætte 
aktiviteter og arrangementer. Der skal være et drive bag forslagene, men 
bestyrelsen støtter op, efter bedste evne. 

• Bestyrelsen foreslår primært ad hoc arrangementer, som ikke forpligter 
arrangørerne fremadrettet. Bestyrelsen har en opfattelse af, at ”folk” helst vil 
undgå det kedelige foreningsarbejde, men måske gerne vil arrangere 
aktiviteter og events. Bestyrelsen stiller Klubben til rådighed for dem, som vil. 

• Godt eksempel på nyere arrangement er Suzans tøjbyttedage, som kører 
videre. 

• Vi har forsøgt med spise-sammen for børn i november 18 (aflyst) og i 19 (få). 

• Det aflyste brætspilsarrangement bør gennemføres. Lillian holder fast. 

• Idekatalog fx vinsmagning, whisky-, rom-, portvin-. Jens-Ole vil gerne stå for 
en vinsmagning. 

• Suzan vil gerne stå for en frø-/plantebyttedag både i foråret og efteråret. 
Bente melder sig som tovholder. 

• Kursus i fermentering til efteråret: Randi med Suzan og Mette.  

• Suzan foreslår et kursus i Wuji Gong (en art Thai-Chi/Qi Gong) og evt. 
efterfølgende fast aktivitet for medlemmer. 

• Der foreslås brug af ”doodle” tilmelding til at arrangere noget for børn, så 
man kan finde den rigtige dag og tid. 

• Det blev foreslået, at Klubben, for at virke mere åben/inkluderende, kunne 
skifte navn til "Slagslunde-Buresø-Klubben". Derimod blev fremført, at 
Klubben foruden Buresø også har medlemmer fra Søsum, Stenlille, Ganløse 
m.fl. og det dermed kunne virke ekskluderende at nævne en af omegnens 
byer. 
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• Elo foreslår at der oprettes et børneudvalg, som kan identificere og drive 
aktiviteter for børn. Det bemærkedes, at det skal drives af nogen, som har 
direkte interesse. 

• Ide: Aktiviteter for børn i Skolehallen om søndagen. Det blev bemærket, at 
der allerede er en forening, som arrangerer noget lignende i skiftende haller. 

• Børneforældre bør stå for juletræsfest. 

• Der foreslås arrangementer, hvor lokale foreninger fx Historisk Forening 
præsenterer sig og fortæller om området. 

• Det foreslås, at nytilflyttere får et års gratis medlemskab i indflytningsgave. 

• Bestyrelsen skal udarbejde nogle retningslinjer for opstart og gennemførelse 
af aktiviteter og arrangementer.  

i. Bl.a. aktiviteter skal hvile i sig selv. 
ii. Initiativtagerne laver oplæg og præsenterer det for bestyrelsen, som 

skal godkende arrangementet og datoen. Bestyrelsen er 
repræsenteret ved en tovholder ved arrangementet. 

iii. Der skal skabes en indtægt for Klubben. 
iv. Aktiviteter drives altid helt frivilligt, dvs. ingen får honorar for 

indsatsen. 
v. (Og der kommer sikkert flere guldkorn /Ref.) 

 
10. Eventuelt: 

• Fotograf Mary Brett vil gerne stille billeder af aktiviteter i Klubben til rådighed 
for Klubben. Vi skal iagttage både de generelle og Klubbens regler for 
offentliggørelse af billeder især vedrørende samtykke fra afbildede personer. 
Ingen billeder af børn. Vi er glade for forslaget og arbejder videre med det. 

• Randi foreslår at hun, fotografen, udstiller billeder i Klubben. Marys billeder 
har tidligere været udstillet på Ølstykke Bibliotek. 
 

Elo afsluttede generalforsamlingen kl. 21.35 
 
 
Ekstraordinær generalforsamling: 

11. Vedtægtsændringer. 

• Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 
Elo afsluttede generalforsamlingen kl. 21.38 
 
 
Referat 18.02. 2020 Carsten 
 
 
Referat godkendt (via mail af formand og referent) 
 
 


