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Referat og opfølgning på Værftets generalforsamling 2022 
 
 
Ca. 50-60 medlemmer var forsamlede. 
8 havde medbragt fuldmagt fra andre medlemmer. 
 
Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Olejørk Olsen, næstformand Benny Jensen  
og sekretær Michael Reinhardt. 
Kasserer Katja Kristjansen var fraværende pga. sygdom. I stedet vikarierede intern revisor 
Sten Borre. 
 
Lone Bech-Wennergren valgtes til dirigent. 
 
Beretning: 
 
Formanden aflagde beretning, der omhandlede de seneste tre år. Heriblandt, at Værftet har 
fået status af forsamlingshus og samarbejdet med Kulturhus Gimle i Føllenslev. Især disse to 
emner var til debat blandt nogle få medlemmer. Der blev rejst påstand om, at bestyrelsens 
beslutning om forsamlingshusstatus var i strid med formålsparagraffen, og at beslutningen 
burde være truffet på en generalforsamling. Der kunne dog ikke påvises et bestemt punkt i 
vedtægterne, der underbyggede påstanden. Bestyrelsen argumenterede for beslutningen i 
fht. økonomi og nye muligheder, som forsamlingshus samt bestyrelsens forpligtelse til at 
varetage foreningens tarv (som det udtrykkes andet sted i vedtægterne).  
 
Det aftaltes, at bestyrelsen tager kritikken til efterretning og undersøger de nærmere 
omstændigheder omkring eventuelle “uheldige” regler for forsamlingshuse.  
 
Der blev endvidere peget på muligheden for behandling af emnet på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Kritikken omkring “fusion” med Gimle blev afvist, da der udlukkende er tale om forsøgsvis 
samarbejde omkring koncerter. 
 
Beretningen blev godkendt (og vedhæftes dette referat aht. medlemmer, der ikke var til 
stede). 
 
Regnskab: 
 
Sten præsenterede kort regnskabet og svarede på spørgsmål, der primært opstår pga. 
manglende gennemsigtighed i det skriftlige regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Kontingent: 
 
Kontingent foreslås uændret. Der var dog et enkelt spørgsmål om muligheden for at hæve 
kontingentet aht. generering af midler til toiletbygningen. Dette vurderes ikke at være vejen 
frem, da budgettet for bygningen er omkring en halv million kr. 
Uændret kontingent blev vedtaget. 
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Budget: 
 
Michael fremlagde budget, der foruden at tage udgangspunkt i årets regnskab er tilpasset 
ansøgning hos Realdania om midler til toiletbygningen. 
Budgettet blev godkendt, og vedhæftes ligesom beretningen. 
 
Forslag: 
 
Michael fremlagde indkomne forslag, hvoraf de fleste handlede om vedtægtsændringer 
fremsat af bestyrelsen, suppleret af enkelte medlemsforslag. 
Samtlige forslag blev vedtaget. 
 
Et forslag om konsekvent afholdelse af generalforsamlinger om lørdagen blev, efter 
bestyrelsens anbefaling, nedstemt. Behovet for mulig fleksibilitet vejer tungt. Til gengæld er 
det bestyrelsens hensigt at afholde fremtidige generalforsamlinger i forbindelse med 
weekender. 
 
Det sidste forslag omhandlede rygning. Et emne der kan få folk op af stolene, og det har, så 
længe referenten kan huske “altid” været til debat på Værftet. 
 
Desværre delte det forsamlingen i to næsten lige store grupper, og det er derfor temmelig 
mange mennesker der står tilbage med en tabt sag efter en afstemning. Afstemningen var 
ikke lige til, idet der midt i debatten blev googlet frem, at rygning i offentligt tilgængelige 
lokaler, i følge rygeloven, ikke er tilladt. Det var dog ikke et tilfredsstillende punktum for 
rygergruppen, og bestyrelsen blev bedt om, at dykke dybere i lovteksterne, hvilket vi vil gøre 
– og vi er opmærksomme på, at Værftet, afhængig af benyttelse/arrangement er både privat 
forening, offentlig arrangør, spillested, kulturhus og forsamlingshus. 
 
Trods den foreløbige tolkning af lovbestemmelsen, blev der afholdt en pseudo-afstemning. 
Resultatet blev en svag overvægt til ikke-ryger-gruppen.  
 
Konklusionen er, at rygning ikke længere er tilladt indendørs på Værftet på noget tidspunkt. 
Det er fortsat tilladt at ryge ude under taget i ryger-loungen. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
I alt 9 personer opstillede til 5 bestyrelsesposter + 2 suppleantposter. 
 
Olejørk og Michael modtog genvalg. 
 
Allan Orris, Kim Zander og Preben Sten Svendsen blev valgt som nye medlemmer i 
bestyrelsen. 
 
Charlotte Martinsen og Lone Bech-Wennergren opnåede valg som suppleanter. 
 
Vi ser frem til, hvad frisk blod kan tilføre bestyrelsesarbejdet. 
 
Valg af revisorer: 
  
Punktet udgik, da vedtægtsændringerne tiligere foreskrev afskaffelse af interne revisorer og 
engagering af statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
Der samarbejdes pt. med statsautoriseret revisor Tabita Lotte Rachlitz / R&R Gruppen. 
Det skal dog nævnes, at Katja er i færd med at indhente tilbud fra andre revisorer. 
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Eventuelt: 
 
Der var ikke meget debat under dette punkt, og referenten tillader sig her at omtale facebook 
som et af aftenens debatemne. Værftets facebook-gruppe og hjemmeside hænger ikke 
direkte sammen. Nogen mener, at ikke al information fra facebook-gruppen når frem til 
hjemmesiden. Det er korrekt, da facebook-systemet er mere autonomt og anarkistisk (der 
ligger ikke noget negativt i begreberne, det er blot referentens vurdering), hvor hjemmesiden 
er mere tilbageholden og rummer primært overordnet information. Undertegnede (der også er 
webmaster) kan ikke føge med hastigheden på facebook, når der også skal være tid til andet 
end frivilligt arbejde. Facebook (uanset om man kan li’ det eller ej) er et glimrende værktøj til 
øjeblikkelige opslag, indlæg og debat. Hjemmesiden har en anden funktion. 
 
Bestyrelsesansvarsforsikring blev nævnt i løbet af aftenen. Ingen kunne svare på, om vi har 
en sådan. Vi tror det, men ved det ikke – og undersøger det. 
 
Generalforsamlingen var velbesøgt af interesserede medlemmer, hvoraf nogle var mere 
kritiske eller blot mere spørgelystne end andre – præcis som den slags forsamlinger som 
regel er. Der var altså ingen voldsomme udbrud der fik væggene til at skælve, ej heller nogen 
der faldt i søvn. De få frustrationer der fandt vej handlede primært om rygeproblematikken.  
 
Det er værd at bemærke at, uanset synspunkterne ikke hele tiden går hånd i hånd, er der tillid 
til bestyrelsen arbejde, hvilket blandt andet blev udtrykt gennem opbakning omkring 
bestyrelsens synspunkter og anbefalinger.  
 
Alt i alt en lang og god aften, så TAK til alle fremmødte for deltagelse og for at vise interesse, 
glæde og bekymring for jeres forening. 
 
Nærmere redegørelse omkring rygning og forsamlingshus-status følger på et senere 
tidspunkt, som lovet. 
 
 
Michael R, referent 
 
 
PS. Har jeg overset eller misforstået noget, så hold jer ikke tilbage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er i øvrigt noteret på huskelisten til næste generalforsamling, at mikrofon og højttalere tages i brug. 


