
Referat af  

Generalforsamling i foreningen Bejstefaars Hus lørdag den 17. august 2019 kl. 15 

 
Grundet udsigt til regn blev generalforsamlingen afholdt i Bigum Forsamlingshus og indledtes med kaffe og 

Margrethesnegle bagt af Birgit og Lisbeth. Vi var 55 deltagere i alle aldre, fra Oregon deltog Hanne, Steen, 

Ruth og barnebarn Autumn og som dagens store overraskelse også Poul. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Revideret årsregnskab 

4. Budget overslag, herunder: 

a. Kontingentsats 

b. Vederlag for brug af huset, evt. max kr. 1750 pr. uge 

5. Forslag  

a. Forslag til fremtidig anvendelse af bryggers. Se bilag 

b. Den renoverede vandpumpe afprøves i køkkenet og opsættes senere ude på brønden på et 

nyt dæksel.    

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af dirigent. Jan Hoppe blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt og 

rettidigt indkaldt. 

 

Ad 2. Jørgen Hoppe forelagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsesmødet blev afholdt den 11. maj med flot 

fuldtalligt fremmøde. Det løbende projekt omkring renovering af gulvet i bryggerset, den fremtidige brug og 

indretning af rummet fortsætter. Tilde og Katrine har udarbejdet notat med beskrivelse af bryggersets 

ønskelige forskellige funktioner og de krav til belysning og møblering, der må opfyldes for at det bliver 

fleksibelt, praktisk, ryddeligt, hyggeligt og nemt at rengøre. Gulvet skal ikke brydes op, men rettes op, og de 

forskellige muligheder for gulvbelægning er stadig under overvejelse. Et skønnet budget til gulvrenoveringen 

er 25.000, som evt. kan opkræves ekstraordinært hos medlemmerne. Thorkil har skaffet fliserne til 

brændehuset, Jørgen hentede sand/grus hos nabo Villy og lagde fliserne. Nu kan bådehuset anvendes mere 

fleksibelt, til både, cykler, havemøbler, ekstern udestue i blæse- eller regnvejr mm. Der er monteret nyt elstik 

til det nye komfur med el-ovn, så der nu kan der steges, bages, vaskes og bades samtidigt uden at propperne 

springer. Niels og Birgit har malet væggene og loftet hvide i køkkenet. Steen har haft den gamle vandpumpe 

med til Oregon for at sætte den i stand, og nu virker den igen, men dens endelige placering er endnu ikke 

besluttet. Tak til Frans for den blå plastkajak, tak til rengøringsholdet, som gør forårsrent og tak til alle der 

har ydet en indsats i huset. 

Beretningen blev godkendt med applaus og stor tak til Jørgen Hoppe, foreningens dygtige formand på 24. år.  

 

Ad 3. Birgit forelagde og kommenterede det reviderede regnskab. Se vedlagte. Birgit roste medlemmerne for 

at være bedre til at indbetale kontingent rettidigt og anbefalede at lægge betalingerne ind i betalingsservice. 

Indtægt fra kontingent 30.612, lejeindtægt 6.600, driftudgifter 23.501, generalforsamling 4.850. Indestående 

kassebeholdning 22.252. Birgit pointerede vigtigheden af, at der er penge i kassen til akutte uforudsete 

udgifter. Indestående på Tagfonden 47.203 + 1.500 (2 manglende indbetalinger).  

Kassererens regnskab og beretning blev godkendt med applaus.  

 

Ad 4. Budget, overslag, driftudgifter 25.000 + udgifter til generalforsamling 5000. 

a. Bestyrelsen foreslår kontingentsats og tagfond bidrag uændret.         

b. Bestyrelsen anbefaler vederlag for brug/leje af huset uændret, men evt. med et max beløb for en uge 

på 1.750 kr. Der 8 gode sengepladser i huset, men af og til bor der også flere i huset og evt. i telt i haven, 



og det blev drøftet, om der evt. skal være et maxbeløb for en uge på 1.750 for unge under 30 år og et 

større maxbeløb på 2.500 for dem over 30. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om dette.   

 

Ad 5. Forslag til fremtidig anvendelse af bryggers. Bilag blev fremsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

      a. Oplæg fra Tilde og Katrine om funktioner og indretning af bryggerset fik ros og fuld opbakning. Vedr.               

          ophæng af sansegynge til babyer ønskede Søren det samme til voksne, mens Jørgen mente, at voksne  

          klarer den slags med et passende indtag af alkohol. 

          De endelige detaljer om gulvbelægningen er endnu ikke på plads, men intensionen er et jævnt, glat   

          gulv, let at rengøre og vedligeholde. 

      b. Vandpumpen er repareret af Steen med nyt okselæder. Den monteres på prøve i køkkenet på sin gamle  

           plads, men bliver næste sommer monteret på et nyt brønddæksel udenfor. Uanset placering vil den  

           stadig skulle sikres mod frost. Søren mindedes gamle dage, når vandpumpen ikke virkede, og smeden 

           Ejnar blev tilkaldt. Ejner mumlede, skumlede og bandede en rum tid, mens han fik skiftet læderet og  

           så fik skidtet til at virke igen. 

  

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Alle fortsætter i bestyrelsen og som suppleanter. Ingen andre har 

ytret ønske om at indtræde i bestyrelsen. 

 

Ad 7. Valg af revisorer. Lisbeth og Lise fortsætter på denne post. 

 

Ad 8. Evt. Anne Sophie ønsker at blive medlem af foreningen, og det blev modtaget med bifald. Ruth fik 

bifald for et fint fotografi, som hun har taget i 1963 af Bejstefaar, som er ude og hakke roer. Det er en gave 

til huset. Anna Lise foreslog, at vi til næste års familiefest medbringer gamle dias med familiebilleder fra 

Bigum. Hun lovede at medbringe fremviser og sine dias. Det er også en mulighed at digitalisere dias og 

lægge billederne på hjemmesiden, men der er noget særligt ved at se billederne sammen på storskærm. 

 

Solen kom frem, Anders grillede en hel gris i to halvdele, middagen var et tilløbsstykke, menuen var dampet 

laks, sprød, saftig grillet gris, pølser, hjemmelavede kartoffelsalater, indkøbte grønne salater, kaffe, frugt og 

hjemmelagte lagkager. 

 

Referat ved Lise, 30.08.19  


