Referat af generalforsamling i Bystævnet 11. februar 2020
1. Valg af dirigent
Palle Jensen modtog valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Valg af stemmetæller
Lisbeth Richardt og Carsten From Andersen blev valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Lone Høgh Sørensen aflagde beretning. Beretningen kan læses på Bystævnets
hjemmeside under punktet Referater.
4. Fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret, dvs. 100 kr. pr. år pr. medlem. Der er
aktuelt 48 kontingent-betalende medlemmer af foreningen, og kontingentbetalingen for
2020 skal betales via bankoverførsel inden 1.4. Der udsendes nyhedsmail til medlemmerne
om dette med det kontonummer kontingentet skal indbetales på.
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Rasmus Gregersen fremlagde regnskab for 2019 og forklarede, at Bystævnets
aktiver ved årets udgang udgjorde 20.455,47 kr., hvilket er en fordobling i forhold til året
før.
Heraf er 5.000 kr. øremærket til kommende indkøb af opvaskemaskine. Årets
kontingentbetaling bidrager også til det pæne resultat: Der kom i 2019 5.100 kr. ind i
kontingentbetaling. Fællesspisninger og sommerfesten har alle også givet et pænt
overskud: til sammen 6.286 kr. Alt i alt et resultat, som bestyrelsen anser for
tilfredsstillende, da det giver Bystævnet et økonomisk fundament, der sikrer både
vedligehold og drift.
Bestyrelsen har i 2019 valgt at oprette adgang til betaling med Mobilepay, da det letter
betalinger ved fx fællesspisninger og sommerfest. Det er dog meget vigtigt, at man anfører
i sin Mobilepay-betaling, hvem man er, og hvad man betaler for, fx sommerfest. Ellers har
kassereren et tidskrævende detektivarbejde med at opklare, hvem der har indbetalt for
hvad.
Bestyrelsen har også indkøbt en printer.
Regnskabet blev godkendt.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Formand Lone Høgh foreslog, at den talerstol som står i Bystævnet fjernes, da den
ødelægger gulvet, fylder meget og yderst sjældent er i brug. Det blev besluttet at spørge
områdets øvrige forsamlingshuse, om nogen dér vil overtage den. Og i en kommende
nyhedsmail vil bestyrelsen spørge Bystævnets medlemmer, om nogen vil tage talerstolen
hjem i en lade eller lignende.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer: Peder Due Pedersen og Rasmus Gregersen var begge på valg og
modtog genvalg
Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Agnes Bjerregaard var på valg og blev genvalgt.
2. suppleant: Mona Gregersen blev bragt i forslag og blev valgt.
8. Valg af revisor og –suppleanter
Revisor: Kaj Olsen var på valg og ønskede ikke at genopstille. Kristina Sommer blev
foreslået og modtog valg.
Valg af revisorsuppleant: Reni Jensen blev foreslået, sagde ja til at stille op og blev valgt.
9. Eventuelt
To emner blev drøftet:
Hjertestarter
Mona Gregersen foreslog, at Bystævnet får opsat en hjertestarter, da der er langt fra Ll.
Torøje til nærmeste hjertestarter. Hun nævnte, at Hjerteforeningen gratis opsætter
hjertestartere, hvis man selv står for vedligehold (ca. 300 kr./pr. år) og forpligter sig til at
stille med ti indsamlerede, når Hjerteforeningen har landsindsamling. Formanden Lone
Høgh udtrykte forståelse for ønsket om en hjertestarter med betænkelighed ved en
løsning, hvor bestyrelsen har ansvar for at få ti indsamlere til at melde sig hvert år. Det er i
forvejen svært for bestyrelsen at få ret mange medlemmer til at deltage i fx arbejdsdage,
og bestyrelsen har i forvejen mange opgaver, argumenterede hun. Flere alternative
løsninger blev diskuteret, herunder at søge Faxe Kommune om midler til hjertestarter, og
at lade indsamlingen til Hjerteforeningen ske i forbindelse med den årlige sommerfest.
Michael Rasmussen underviser i førstehjælp og påpegede, at en hjertestarter ikke redder
liv i sig selv, man skal også kunne førstehjælp. Han tilbød at stå for to kurser i Bystævnet.
Eventuelt med en deltagerbetaling, som så doneres til landsindsamlingen. Michael tilbød
også at servicere en hjertestarter, så den indeholder aktive batterier mm., hvis udgifterne
til batterier mm. betales af Bystævnet.
Diskussionen blev afrundet med en opfordring til Mona Gregersen om at stå for
udarbejdelsen af et oplæg til en løsning og sende det til bestyrelsen.
Festudvalg
Agnes Bjerregaard foreslog nedsættelse af et festudvalg, så Bystævnets bestyrelse ikke skal
stå selv med arrangement af alle fester i Bystævne-regi. Der meldte sig følgende deltagere
til et fest-udvalg:
• Lisbeth Richardt
• Carsten From Andersen
• Birthe Larsen
• Lone Høgh Sørensen
Herefter takkede formand for deltagelsen, og dirigenten erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.

