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Farum, den 6. april 2022. 
Referat af ordinær generalforsamling 2022. 

 
Foreningens diplomuddeling og generalforsamling fandt sted den 31. marts 2022 i fælleshuset i 
bofællesskabet Mageløse. Godt 40 overværede uddelingen af årets diplom m.v. jf. 
pressemeddelelse dateret 01 04 2022. 
27 medlemmer deltog i den efterfølgende generalforsamling. 
 
Ad 1. Mødets åbning  
Formand Poul Lüneborg bød de tilstedeværende velkommen og takkede bofællesskabet Mageløse 
for værtskabet. 
 
Ad 2. Valg af dirigent for mødet 
Formanden foreslog John Ehrbahn som mødeleder, da der ikke var andre forslag, blev han valgt.  
 
Ad 3. Godkendelse af indkaldelse og forslag til dagsorden, jf.  vedtægternes § 4 og 5 
Under dette punkt vælges tillige referent og stemmetællere. 
Dirigenten konstaterede af indkaldelsen, som var udsendt til alle medlemmer 28. februar 2022, 
opfyldte vedtægternes krav til indkaldelse af ordinær generalforsamling, hvilket blev godkendt. 
Torsten Dalsgaard Petersen og Søren Gabriel blev valgt som stemmetællere. 
 
 
Ad 4. Bestyrelsens beretning 2021 / 2022 - udsendt 28. februar 2022 
Formanden henviste til den udsendte beretning og henledte navnlig opmærksomheden på: 
- I løbet af de seneste 12 måneder har bestyrelsen behandlet 121 henvendelser fra kommunen, 
hvilket har resulteret i 24 høringssvar, som kan ses på hjemmesiden. 
- 5 høringssager fra Kirke Værløse vidner om, at den bevarende lokalplan nr. 27 for området er 
under pres. 
- Det er glædeligt, at Kommuneplan 21 lægger op til en registrering af alle bevaringsværdige 
ejendomme i byzone, idet husene op til især Farum sø i dag ikke er sikret mod nedrivning eller 
uønsket ombygning. 
Den fremlagte beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2021 - udsendt 28. februar 2022 
Kasserer John Ehrbahn fremlagde regnskabet, som uden bemærkninger blev godkendt. 
 
Ad 6. Forelæggelse af budget 2022 og fastlæggelse af kontingent 2022 - budgetforslaget blev 
udsendt 28. februar 2022.  
Bestyrelsen indstiller, at kontingentsatserne fastholdes som følger: 
- enkeltpersoner 275 kr. 
- Par 375 kr. 
- Institutioner, foreninger og virksomheder 375 kr. 
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Kasserere John Ehrbahn gennemgik budgetforslaget som blev godkendt sammen med forslaget til 
kontingentsatser for 2022. 
 
Ad 7. Indkomne forslag - disse skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest den 15. 
februar 2022.  
Der var ikke forslag til behandling under dette punkt. 
 
Ad 8. Udnævnelse af Æresmedlemmer 
Formanden overrakte Gerda Petersen et æresmedlemsdiplom i anledning af hendes store arbejde 
til fordel for foreningens virke gennem mere end 50 år. Bestyrelsen havde med bistand fra Torsten 
Dalsgaard Petersen ladet fremstille et særligt diplom til æresmedlemmer af foreningen. Tildeling 
af et sådant diplom ledsages af kontingentfrihed for pågældende.  
Gerda Petersen takkede foreningen for denne påskønnelse, som hun var meget glad for. 
 
Ad 9. Valg til bestyrelsen 
Ifølge vedtægternes §8 består bestyrelsen af 7 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vælges i ulige år 
og 3 medlemmer i lige år. Valgene gælder for 2 år. 
Der vælges derudover hvert år 2 suppleanter. 
På generalforsamlingen den 9. oktober 2021 valgtes John Ehrbahn, Poul Lüneborg, Kaj Sørensen 
og Ulla Hess for en 2 års periode. 
På valg i år var: Birgitte Heje Larsen, Jesper Sommer og Pia Telling, der alle er villige til at modtage 
genvalg. 
Dirigenten spurgte om der var andre, som ønskede at kandidere, da dette ikke var tilfældet blev 
de 3 valgt med akklamation. 
 
Suppleanter:  
Forud for mødet havde bestyrelsen kun tilsagn fra Søren Rasmussen som kandidat til den ene af 
de 2 suppleanter, som skulle vælges. 
Dirigenten kunne oplyse at han havde fået tilsagn fra Bo Søgaard om at stille sit kandidatur til 
rådighed ved valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere kandidater og erklærede derfor 
Søren Rasmussen og Bo Søgaard for valgte. 
 
 Valg af revisor og revisorsuppleant:  
Torsten Dalsgaard Petersen blev på generalforsamlingen den 9. oktober 2021 valgt som 
revisor sammen med Hanne Kærgaard som revisorsuppleant for en 2 års periode. 
 
Ad 10. Eventuelt 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var emner til drøftelse under dette punkt og gav derfor 
ordet til formanden der takkede for et godt møde. 
 
 
Poul Lüneborg, referent 


