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Referat fra ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 24. marts 2014 i HUSET.
Til stede var: 12 medlemmer, alle med en eller anden ”CF-funktion”, bestyrelsesmedlem, dirigent,
afdelingsrevisor, administrator eller lignende, således: Henrik Persson – Rene Thor Olsen – Jens
Risum – Karin Nielsen – Erik Nielsen – Kurt Mertins – Susanne Loumann – Børge W. Nielsen –
Gunner Jensen – Flemming Gutheil – Thomas Sørensen – Vagn Christensen.
Foreningens formand, Henrik Persson bød velkommen, hvorefter man gik over til den udsendte
dagsorden.
1. Valg af dirigent: Henrik Persson foreslog på HB’s (HovedBestyrelsen) vegne Kurt Mertins,
som valgtes uden modkandidater. Kurt konstaterede herefter generalforsamlingen for lovligt
indvarslet, konstaterede dagsordenen i henhold til lovene – og i det hele taget, at alt det
formelle var i orden.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed: (v. formanden, Henrik Persson
(HP)):
HP omtalte i stikordsform følgende:
- Foreningens positive driftsøkonomi, som kasserer Jens Risum (JR) senere redegjorde for
under aflæggelse af regnskabet.
- Jægersprislejren, samt aktiviteterne der. Blandt andet,
- at Opsynsmanden var skiftet ud med en ny p.g.a. sygdom m.v. (Han hedder nu
TORBEN ELIASSEN)
- at HB har besluttet at udskifte samtlige madrasser på sengene (leveres før påske 2014, til
en pris af i alt godt 50 t.kr.). Man havde forgæves forsøgt at få sponsorat eller rabat hos
JYSK v. Lars Larsen.
- At man netop havde været udsat for tyveri af ca. 5.000 liter fyringsolie. Politi og
Forsikringsselskab er p.t. involveret.
3. HUSET: Også her havde man været udsat for tyveri: 10 Wegner-stole og alle PH lamperne
var ”en mørk nat” blevet fjernet af ubudne gæster, der var brudt ind gennem køkkendøren.
Tyvene havde desuden smadret døren ind til ”Davids rum” (der, hvor adgangskontrol-PC’en
er placeret) uden at noget der, dog var blevet fjernet. Også denne sag er meldt til politiet
samt vores forsikringsselskab. Sags afklaringen her pågår ligeledes for øjeblikket.
4. PROJEKT FREMTIDEN:
I løbet af året har man igangsat et projekt med at få set på CF’s fremtid. Struktur, ledelse,
opgaver m.v. skal være på tapetet i den kommende tid – og HB er p.t. i gang med at finde ud
af hvordan man griber denne opgave an. Blandt andet er der tanker om at nedsætte et udvalg
med unge mennesker fra forskellige afdelinger, der med nye øjne får til opgave at

fremkomme med forslag og ønsker om fremtiden. En opgave, der vil arbejdes videre med i
det kommende år.
5. Det daglige samarbejde med Kommunens folk på Idrætsanlægget omtaltes i positive
vendinger, ligesom arbejdet i såvel Cafe-udvalget som i Brugerbestyrelsen fik et par pæne
ord med på vejen.
6. omtalte tillige et nyt muligt halprojekt ved Lundehusskolen, hvor vi netop er blevet
involveret i planlægningsarbejdet,
7. samt et samarbejde med Håndboldafdelingen omkring et inklusionspojekt for ADHDhandicappede børn.
8. TAK til alle ”medledere”, administrationen samt vore forskellige samarbejdspartnere
gennem året.
(i øvrigt befinder HP’s præcise ordlyd på skrift sig på CF’s kontor – og opbevares der, sammen
med nærværende referat)
Forsamlingen tog herefter beretning ad notam – uden bemærkninger.
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2013, til godkendelse: (v.Jens Risum
(JR)):
JR gennemgik regnskabet og status, der var blevet udarbejdet og revideret af vor sædvanlige
revisor ”Grant Thornton”, og knyttede i denne forbindelse kort følgende bemærkninger:
- Årets driftsresultat blev et plus på godt 143 t.kr. mod et budget på minus 19 t.kr., hvilket
i hovedtræk skyldtes større finansielle indtægter end forudset, større indtægter fra
afdelingerne vedrørende HUSET (offentlige tilskud), bedre udlejning af sommerlejren
samt ”holden-igen” med alle øvrige omkostninger.
- Likviditeten gennem året havde været i orden, og
- Foreningens egenkapital ligger fortsat på den gode side af 10 mio. kr. (inklusive
ejendomsværdierne på vore 3 ejendomme – idet dog såvel Hjortekærgrunden og
HUSETs værdiansættelse nok er noget overvurderet).
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat – intet fremkom! – og efterfølgende blev
regnskabet enstemmigt vedtaget…., med applaus!
4. Behandling af indkomne forslag:
Der forelå ingen forslag.
5. fastlæggelse af det årlige medlemskontingent og administrationsbidrag:
HB foreslog uændrede satser, hvilket vedtoges. Hvilket medfører følgende gældende for året
2014: Seniorer (o. 18 år) = 120 kr. pr. år. Ungdom (13-18 år) = 20 kr. pr. år.
6. Forelæggelse af budget for året 2014 til godkendelse:
JR gennemgik det af HB udarbejdede budget, der udviser et driftsunderskud på i alt 10 t.kr.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

7. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen:
Følgende var at besætte, og blev valgt:
Næstformand: Rene Thor Olsen
Hovedkasserer: Jens Risum
Menigt medlem: Thomas Sørensen
8. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
Følgende blev foreslået – og valgt:
Bjørn Danielsen (1. suppleant)
Børge W. Nielsen (2. suppleant)
9. Valg af revisor:
Følgende blev foreslået og valgt. Genvalg af:
GRANT THORNTON, statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
10. Valg af 2 afdelingsrevisorer:
Følgende blev foreslået og valgt:
Kurt Mertins og Susanne Loumann
11. Eventuelt:
Intet fremkom.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden – og HP afsluttede med at takke dirigenten.
Generalforsamlingen afsluttedes ca. kl. 20.45
Referent: Vagn Christensen
Referatet godkendt af dirigenten,
Den: _________________________

______________________________
Kurt Mertins

