Generalforsamling d. 8 / 11 2015, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.
Referat
1) Valg af ordstyrer og 2 referenter
Ordstyrer: Martin 5-90. Vores sekretær er syg, så vi får ikke normalt fyldestgørende referat.
Referenter: Christian 20-76 og Dan 3-40
2) Valg af 4 stemmetællere
Anika 15-8, Morten 18-45, Tonny 8-39 og Michael 21-68.
3) Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen er godkend.
4) Beretninger
A. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB)
Kate 3-38: Der vil i slutningen af måneden komme oprydning i cykelskuret. Alle cykler der har
en orange mærkat på, vil blive fjernet.
Mandag d. 16. november vil MT Højgaard komme og sætte skurbyen op, der skal bruges under
renoveringen. Den vil blive sat ved basketboldsbanen.
Torben AUB: Renoveringen starter så snart at kommunen godkender Skema B. Forhåbentlig
indenfor kort tid. Omkring køkkener, forventer vi at prisen for at tage de gamle køkkener ud,
opmagasinere dem og sætte dem ind igen, er høj nok, til at det kan betale sig at sætte helt nye
køkkener ind i stedet.
B. Afdelingsbestyrelsen (AB)
Kate 3-38: Vi har sagt farvel til vores servicemedarbejder Scott, og har fået Nadia ind som hans
stedfortræder. Martin har søgt orlov, og vi har Nicolaj som vikar.
Takket være samarbejde mellem Afdelingsbestyrelsen og Hønen fik vi afholdt et fint Sankt hans
arrangement.
Regnskabet for 2014 har været en stor udfordring pga. meget udskiftning i kontorudvalget,
samt oplæring af tidligere kasserer har været mangelfuld. Derfor har vores bogholderi skulle
rette op på en masse, for at få lavet et endeligt regnskab.
C. Helle Bogholder: Det har været en stor udfordring med 2014 regnskabet, da hun fik leveret en
masse rod med 50 bilag for et helt år. Med hjælp fra bestyrelsen har det lykkedes at lave et
ordentlig regnskab, samtidig med at 2015 skulle laves.
Alt taget i betragtning er regnskabet godt, og minder om de forrige år. Medarbejderne i
Morbærhaven er gået over på Dataløn, for at sikre at løn, feriepenge m.m. bliver gjort rigtigt.
5) Beslutningsforslag
A. Oprettelse af Agilitygruppe for store hunde
Afstemning:
22 for, 7 imod og 12 stemmer blankt. Agilitygruppen for store hunde er oprettet.
B. Regnskabet for Beboerforeningen Morbærhaven
Afstemning:
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42 for, 0 imod og 1 stemmer blankt. Regnskabet for Beboerforeningen Morbærhaven er
godkendt.
C. Regnskabet for Morbærtryk
Afstemning:
42 for, 0 imod og 1 stemmer blankt. Regnskabet for Morbærtryk er godkendt.
D. Regnskabet for Den Våde Høne
Afstemning:
39 for, 0 imod og 4 stemmer blankt. Regnskabet for Den Våde Høne er godkendt.
E. Tilladelse til at undersøge markedet og evt. skifte revisor
Der søges om tilladelse til at undersøge for ny revisor, da vi for beboerforeningen giver 27.000
årligt og for Den Våde Høne 21.000 kr. årligt. Den Våde Høne har f.eks. fundet en til 5.000 kr.
årligt.
Afstemning:
44 for, 0 imod og 0 stemmer blankt. Der er givet tilladelse til at undersøge markedet for ny
revisor.
6) Vedtægtsændringer
A. Ændringer af vedtægter for ændringer af have, gange og udearealer
Afstemning:
43 for, 0 imod og 1 stemmer blankt. Vedtægtsændringerne er godkendt.
B. Ændringer af Nyttehavegruppens vedtæger
Afstemning:
37 for, 0 imod og 6 stemmer blankt. Vedtægtsændringerne er godkendt.
7) Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersoner.
A. Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost)
Kan ikke få løn.
B. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost)
Sættes til 0 timer
Afstemning:
36 for, 1 imod og 1 stemmer blankt. Timetallet sættes til 0 timer.
C. Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost)
Kan ikke få løn.
D. Kasserer for Beboerforeningen (Tillidspost)
Sættes til 0 timer
Afstemning:
34 for, 2 imod og 3 stemmer blankt. Timetallet sættes til 0 timer.
E. Servicemedarbejdere (Ansat)
Sættes til 22 timer pr. måneden pr. servicemedarbejder.
Afstemning:
41 for, 0 imod og 0 stemmer blankt. Timetallet sættes til 22 timer pr. måned pr.
servicemedarbejder.
F. Sekretær (Ansat)
Sættes til 20 timer pr. måned.
Afstemning:
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41 for, 0 imod og 0 stemmer blankt. Timetallet sættes til 20 timer pr. måned.
G. Rengøringsmedarbejder i Beboerforeningen (Ansat)
Sættes til 30 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejder.
Afstemning:
38 for, 1 imod og 2 stemmer blankt. Timetallet sættes til 30 timer pr. måned.
H. Rengøringsmedarbejder på Den Våde Høne (Ansat)
Sættes til 15 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejder.
Afstemning:
38 for, 0 imod og 3 stemmer blankt. Timetallet sættes til 15 timer pr. måned pr.
rengøringsmedarbejder.
I. Festlokalekontrollant (Ansat)
Sættes til 15 timer pr. måned.
Afstemning:
37 for, 0 imod og 4 stemmer blankt. Timetallet sættes til 15 timer pr. måned.
8) Beboerforeningens budget – Herunder fastsættelse af rammebeløb.
Først stemmes om ændringer og til sidst om hele budgettet.
Afdelingsbestyrelsen:
Ændringsforslag til Renovering af beboerkontor. Ændres fra 20.000 kr til 12.000 kr.
Afstemning: 35 for, 3 imod og 2 stemmer blankt.
Vedtaget.
Agilitygruppen
Ændringsforslag til at ændre fortæring fra 2.000 kr til 1.000 kr, samt Reparationer fra 3.000 til 2.000
Afstemning: 20 for, 8 imod og 8 stemmer blankt.
Vedtaget.
Billardgruppen:
Oprettelse af nyt punkt: Turneringspulje. Beløbet sættes til 6000.
Afstemning:
39 for, 1 imod og 2 stemmer blankt.
Vedtaget.
Fotogruppen
Ændringsforslag til Profoto flash kit. Ændres fra 35.000 kr til 0 kr.
Afstemning: 2 for, 18 imod og 21 stemmer blankt.
Ikke vedtaget.
Kreagruppen:
Ændringsforslag for at sænke alle beløb 1.000 kr.
Afstemning: 8 for, 18 imod og 15 stemmer blankt.
Ikke vedtaget.
Ændringsforslag til Undervisning fra 5.000 til 0. kr.
Afstemning: 1 for, 31 imod og 10 stemmer blankt.
Ikke vedtaget.
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Ændringsforslag til at ændre Undervisning fra 5.000 kr til 2.500 kr.
Afstemning: 30 for, 5 imod og 7 stemmer blankt.
Motionsgruppen.
Ændringsforslag til at ændre Mødebevilling fra 12.000 til 10.000, Rengøring fra 0 kr til 3.000 kr samt
Nyanskaffelser fra 50.000 til 60.000.
Afstemning: 32 for, 1 imod og 8 stemmer blankt.
Vedtaget.
Musikgruppen
Ændringsforslag til at ændre Mødebevilling fra 0 kr til 2.000 kr samt vedligeholdelse fra 0 kr til
2.000 kr.
Afstemning: 29 for, 6 imod og 2 stemmer blankt.
Vedtaget.
Netværksgruppen:
Ændringsforslag til at ændre istandsættelse af grupperum fra 15.000 til 20.000.
Afstemning: 30 for, 1 imod og 7 stemmer blankt.
Vedtaget.
FM Puljen
Ændringsforslag til at ændre beløbet fra 50.000 til 60.000.
Afstemning: 7 for, 20 imod og 9 stemmer blankt.
Ikke vedtaget.
Godkendelse af hele budgettet:
Afstemning: 36 for, 0 imod og 0 stemmer blankt.
Budgettet er vedtaget.
9) Fastsættelse af kontingent.
Det foreslås at holde kontingentet på samme beløb som sidste år.
Afstemning: 33 for, 0 imod og 2 stemmer blankt.
Kontingentet sættes til 60 kr. pr. måned.
10) Valg af tillidspersoner
A. 12 medlemmer til AUB’s repræsentantskab
Opstiller: Eva 20-78, Aslak 5-115, Stephanie 19-16, Dan 3-40, Kate 3-28, Martin 5-90, Christian
20-76, Peter 14-47, Malica 5-90, Phillip 16-2, Mathias 10-11
Alle valgt.
B. Ekstern bogholder
Helle fra H.J. Bogholder stiller op til bogholder.
Afstemning: 34 for, 0 imod og 0 stemmer blankt.
C. Kasserer for beboerforeningen
Ingen opstillede
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D. Redaktør for Det Sædvanlige Fis
Peter 17-47 er valgt.
E. 2 Netværksadministratorer
Tonny 8-39 og Christian 20-76 er valgt.
F. Regnskabsfører for Morbærtryk
Ingen opstillede
G. Tillidsposter for Den Våde Høne
i)
Bestyrer
Martin 5-90
ii)
Regnskabsfører
Aslak 5-115
iii)
Indkøber
Sif 5-72
11) Eventuelt
Lanpartygruppen holder stor lanparty event den 11-13 november med masser af events. Der spilles
bl.a. CS, herroes of the storm, heartstone og starcraft!
Hønen og kulturgruppen har DJ hver fredag resten af året. Der kommer også et standup
arrangement og en live artist. Man kan som altid følge Hønens hjemmeside og facebook side.
Der blev spillet højt musik kl. 1 om natten en hverdagsaften, da de ”testede anlæget”. Hønens
medlemmer har fået en reprimande af bestyrelsen.
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