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   M Ø D E R E F E R A T 
 
 
Deltagere – fra bestyrelsen: Kurt Larsen                (KL) 
   Lars Østergaard  (LØ) 
   Michael Nielsen  (MN)
   Anders Sand-Jensen (ASJ) 
   Michael Bermann   (MB) 
   Brian Thomasberg (BT) 
   Niels Viberg  (NV) 
 – fra BDO: Ole Ejsing  (JJ) 
 – fra Brix & Kamp: Anders Langeland Christensen (ALC) 
 Christine Jensen    Referent (CJ) 
 
 Der var i alt 72 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret – 
 ingen ved fuldmagt.     
    
   

    
 
Formand Kurt Larsen bød velkommen.  
 
 
Ad pkt. 1  VALG AF DIRIGENT 
 

Efter forslag fra bestyrelsen valgtes adv. Mogens Pahl Christensen som dirigent.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
 

Ad pkt. 2 BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I  
 DET FORLØBNE ÅR 
 

Beretning for selskabets drift i 2018 blev aflagt af Kurt Larsen. Vedlagt referat. 
 
Kurt Larsen takkede for det gode samarbejde, der i årets løb har været med  
BDO, advokat Mogens Pahl, alle medlemmerne, Brix & Kamp A/S og andre sam-
arbejdspartnere samt bestyrelsen. 
 
Henrik Ullerup: 
Vil rose den gode beretning – savnede at du fortalte om Vendelbohus. 
 
Kurt Larsen: 
Som sagt tidligere, kommer vi til den del senere. 

 
 Beretningen blev herefter godkendt. 
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Ad pkt. 3 FORELÆGGELSE AF RESULTATOPGØRELSE OG STATUS TIL 

GODKENDELSE 
 

Brian Thomasberg forelagde resultatopgørelse og status for 2018. 
 

  
Resultatopgørelse blev godkendt. 
 

 
Ad pkt. 4 BUDGET 2019 
 

Brian Thomasberg gennemgik oplæg til budget for 2019. 
 

 Jesper Sønderkjøge: 
 I gennemgangen af budgettet og i beretningen blev nævnt den øgede konkurrence 

– hvad menes der med dette ? 
 
 Brian Thomasberg: 
 Vi bliver pustet i nakken af bl.a. Eniig og er hele tiden nød til at gøre opmærksom 

på os selv. Det er på bredbånd vi skal være skarpe, da medlemstallet på TV er fal-
dende. Vi slår på den gode og nære service og mener at det virker. 

 
 Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 
Ad pkt. 5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

 
Forslag fra Erling Johansen: 
Bestyrelsen bedes redegøre for beslutningen om, at foreningen HAS skal engagere 
sig i at sikre fremtiden for Vendelbohus i Hjørring. Der er dels et økonomisk 
aspekt for foreningen og der er dels forholdet til foreningens formålsparagraf. 
 
Erling Johansen: 
Vil starte med at rose bestyrelsen og specielt supporten, for den altid gode service. 
Forklarede hvorfor han havde stillet forslaget. Han syntes, at det er betænkeligt at 
HAS går ind i det, da Hjørring Kommunes vil afhænde huset, for at spare penge. 
Som vendelbo bliver jeg nervøs. Er det HAS’ opgave at rede Vendelbohus ? 
 
Kurt Larsen: 
Vi har ikke købt Vendelbohus, hverken alene eller sammen med andre. 
Kurt forklarede at det er den selvejende institution der indgår lejeaftalen med 
kommunen og ikke HAS. HAS har forpligtet sig til et beløb på 100.000 kr./år. 
For det beløb får man et lokale/plads til et TV studie og adgang til at låne huset 
min. 2 gange årligt. 
 
Erling Johansen: 
Tak for at du har sat en beløbsramme på. 
Jeg er grundlæggende imod at HAS arrangerer sig i Vendelbohus. 
 
Henrik Ullerup: 
Jeg er stort set enig med Erling. Der er ikke nogen i historien, som har haft held til 
at få Vendelbohus til at give overskud. 
Jeg kan ikke se at foreningens formål i h.t vedtægterne er at redde Vendelbohus. 
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Lis Elsborg: 
Hvem er det som står for at skaffe pengene og søge fonde ? 
 
Kurt Larsen: 
Vendelbohus er en selvejende institution under stiftelse. 
Der bliver nedsat en bestyrelse, som skal tage sig af det. 
 
 
Ove Christensen: 
Vi har tidligere diskuteret mange penge. Her er tale om små penge. Vi har en meget 
aktiv bestyrelse, som gør en stort stykke arbejde. Jeg vil opfordre til at bestyrelsen 
arbejder videre på sagen. 
 
Flemming Asberg: 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen. Vi skal bakke op om bestyrelsens arbejde. 
Jeg håber at Vendelbohus bliver lavet handicapvenligt. 
 
XX Bjørn: 
Er HAS en del af den selvejende institution ? 
For HAS vedkommende, er det kun tale om kr. 100.000,00. Hvis ikke HAS har 
noget at gøre med andre udgifter, syntes jeg det er en god ide. 
 
Jesper Sønderkøge; 
Vil rose det gode initiativ. Enkeltpersoner kan ikke redde Vendelbohus. 
 
Kurt Simonsen: 
Jeg er bruger af huset. Vi er meget utrygge og savner mere information. 
 
Kurt Larsen: 
Det ligger udenfor HAS område – det er bestyrelsen fra Vendelbohus, som skal 
svare på det. 

 
 
Ad pkt. 6 VALG TIL BESTYRELSE SAMT SUPPLEANT 
 

På valg var Kurt Larsen, Michael Bermann og Brian Thomasberg. 
 
Alle var villige til genvalg. 
 
Kurt Larsen, Michael Bermann og Brian Thomasberg blev genvalgt. 
 
Valg til suppleant: 
Bestyrelsen foreslog Peter Ørtoft Christensen som suppleant. 
 
Peter Ørtoft Christensen blev valgt.  
 
 

Ad pkt. 7 VALG AF REVISOR 
 
 BDO blev genvalgt som revisor.  
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Ad pkt. 8 EVENTUELT 

 
Per Gunnar Christensen: 
Vil takke for samarbejde vi har haft i forbindelse med Hirtshals By 100 års jubi-
læum.  

 
 
Dirigent Mogens Pahl Christensen lukkede herefter generalforsamlingen. 
 
Således passeret.   Generalforsamlingen hævet.  
 
   
Som dirigent: 
 

  

_________________________ 
Mogens Pahl Christensen 

  

   
   

Hjørring, den 1. maj 2019.    


