
Ordinær Generalforsamling for  

Reerslev forsamlings- og kulturhus -  RFK. 

Afholdt mandag d. 7/3 - 2016. 

 

Fremmødte: 30 medlemmer inkl. Bestyrelsen 

 

1: 

Formand Vibeke Bach bød velkommen: 

Hans Arne Nielsen blev valgt som dirigent. 

Jan Klausen valgt som referent  

Der valgtes tillige 4 stemmetællere. 

 

2: 

Formanden aflagde beretning for det passerede år: 

Huset har 89 medlemmer. 

Der har været 23 udlejninger. Husets hjemmeside er meget besøgt.  

RFK har købt annonceplads i Kalb. og Slagelse byportaler. 

Ved fremtidige arrangementer har RFK beslutte at anvende billet – formidlingen 

”Biletto” 

RFK er glad for at RFK. Informationer kan udbringes sammen med kirkebladet.  

Der har i årets løb været afhold 12 bestyrelsesmøder. 

Der er sket enkelte ændringer i bestyrelsen.  

Pia forestår booking. Kenneth er fraflyttet, og Mogens indtrådt i Kenneths sted. 

Der er foretaget justeringer i lejemulighederne: 



Uændret lejepris pr døgn, men rengøringen hæves fra 500 kr til 690 kr pr . døgn. 

Udlejning for 2 døgn ændres fra 3200 kr til 3000 kr. Rengøring som ovenfor. 

RFK ansøgte i 2015 Kalundborg Kommunes ekstraordinære ”Forsamlingshuspulje” 

om 71.653 kr. til  

Forskellige energibesparende tiltag. Der blev tilstået 25.300 kr. til installation af 2 

luft/luft varmepumper som er installeret. 

Der er tillige udskiftet til combi varmtvandsbeholder. 

Der er indkøbt diverse supplementer og forbedringer, bl.a. vaskemaskine, nye 

gardiner i lille sal, lysskinner, udv.lampe 

Internet forbindelse., og bardisk..  RFK betaler forsikring til den på huset opsatte 

hjertestarter. 

Formanden fortalte om de opgaver der var løst på den fælles arbejdsdag. Det var 

hovedsageligt tiltrængte malings- og  

oprydningsopgaver. 

Der har i årets løb været 15 ” åbent hus” hvor alle er velkommen med stort og 

småt. Der har været en håndfuld indslag der primært har drejet sig om emner af 

lokal interesse. 

RFK har været arrangør – eller medarrangør i en række arrangementer: 

Frokostjazz i maj var en stor succes-. Tour de Reerslev var et flot arrangement, I 

august blev bogcafeen indviet, takket være Ole Buk´ store indsats. 

I september fælles høstfest med 60 deltagere.   Oktober var der vinsmagning arr. 

sammen med Brugsen – ca 60 deltagere. Tak til Brugsen. 

Ved ideeudviklingsmødet fremkom nye ideer: bankospil – foredrag om 

dyr/dyrefoder – Viseaften – undervisning i brug af nettet. 

Alle gode ideer, som ideehaverne opfordres til at arbejder videre med. 

November bød igen på god tilslutning til fælles julefrokost, samt fælles 

juletræstændingsarrangement, her var dog vigende tilslutning. 

I december traditionen tro børneteater arr. af Sømanden - God reklame for huset. 



Formanden sluttede med at takke alle ildsjæle og sponsorer, der på fortræffelig vis 

har aktiviseret RFK i det forløbne år. 

Formandens beretning modtaget med applaus og blev godkendt. 

 

3: 

Kasserer Viggo K. Petersen fremlagde regnskabet. 

RFK har for 2015 et overskud på godt 6000 kr. Der henvises i øvrigt til det 

fremlagte driftsregnskab med tilhørende noter. 

Kontingentet bibeholdes på 150 kr  - pr person. 

Der blev fra Kjeld Brandstrup spurgt til 2013-donationen på de 30.000 kr fra 

Bestle-fonden. Kasserer forklarer at donationen er givet til kulturelle 

arrangementer i huset, og den betragtes som en buffer-pulje i forhold til ”usikre” 

arrangementer. 

Tommy Nielsen spurgte til de frivillige indbetalinger der blev foretaget for 

nedbringelse af prioritetsgæld.  

Kassereren oplyste at beløbet på godt 10.000 kr. fortsat henstår til nedbringelse af 

prioritetsgælden. 

Forbedringer og vedligehold for 2016/17  (se folderen) er primært udskiftning af 

gaskomfur til el,  filmlærred, køkkenudstyr, terrasse, rep af stole, mm. 

Kasserens beretning godkendt med applaus 

4: 

Der var ikke indgået forslag, ud over bestyrelsens forslag til ændring af 

forretningsordenen.  

I forhold til gældende forretningsorden, foreslår bestyrelsen at referatet ikke 

længere udsendes i papirversion, men at det alene lægges på hjemmesiden. Der udover foreslår 

bestyrelsen at der i forretningsorden – under opgaver, ændres til at medlemmerne får 

kontingentindbetaling kort tilsendt samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ændringsforslagene blev vedtaget 



Ole Buk fremkom under punktet med en introduktion af en læsegruppe / 

litteraturgruppe. 

Første møde afholdes 29/3 i biblioteket. Øvrige tiltag først efter sommerferien.  

Der er en håndfuld der allerede på nuværende har meldt sin interesse. 

 

5: 

Handlingsplanen for det kommende år blev gennemgået (se i folderen). 

Der har været 18 arrangementer i årets løb. Bestyrelsen mener det faktisk er for 

mange, og vil gerne ned på 12 arrangementer i 2016,  

men det er ikke nemt, for flere arrangementer er blevet tradition. Men følgende 

arrangementer er fastlagt: 

5/6 Grundlovsdag  -- 27/8 Tour de Reerslev  --  ?/? Høstfest  --  23/10  Brunch –  

28/10Halloween --  26/11 Julefrokost  -- 1/12 Nisseteater  -- 31/12 Nytårsaften – 

Planer for fællesspisning med sangaften. 

Handlingsplanen taget til efterretning. 

6: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg Mona Kristensen, Mogens Hasselris og Marianne Nielsen. Mona og 

Mogens ønskede ikke genvalg. 

Marianne Nielsen, Pia Bilenberg og Sahra Frederiksen blev bragt i forslag, og alle 

tre blev valgt til bestyrelsen. 

7: 

Leo Sørensen og Mogens Hasselris blev bragt i forslag til 1. og 2. suppleant.  Begge 

blev valgt , Leo som 1.suppleant. 

8: 

Som revisor var Hans Arne Nielsen på valg. Hans Arne modtog genvalg.  

9: 



Genvalg til Jesper Boesen som revisorsuppleant. 

10: 

Intet under eventuelt. 

 

 

Dirigent :                                              Referent: 
Hans Arne Nielsen                                     Jan Klausen 
 
 
Referat godkendt d.        /     2016. 
 
 
 
Formand: 
Vibeke Bach. 
 
 
Kasserer: 
Viggo k. Pedersen. 
 
 
Næstformand: 
Jan Klausen. 
 
 
 
 

Bestyrelsesmedl. 
Trine rasmussen. 
 
 
Bestyrelsesmedl. 
Marianne Nielsen. 
 
 
Bestyrelsesmedl. 
Pia Bilenberg. 
 
 
Bestyrelsesmedl. 
Sara Frederiksen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


