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Onsdag, den 5. februar 2020 i Aktivitetscenter Teglporten – Caféen
     46 VATmedlemmer deltog i Generalforsamlingen

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1.  Valg af dirigent og referent
 Kurt Boelsgaard blev valgt som dirigent og Kirsten Fals som referent.

2.  Formandens beretning 
 Efter grundlæggelsen den 28. september 2018 blev den første ordinære
Generalforsamling afholdt den 24. februar 2019 og allerede på det tidspunkt 
havde vi fået 45 kontingentbetalende medlemmer. Medlemstallet er nu steget 
til 92 og vi håber, at det i løbet af det kommende år kan bliver på over 100 med-
lemmer.

Så derfor stor tak til alle jer som har bakket op om VAT, og vi vil være meget 
taknemmelige, hvis I som medlemmer vil fortsætte med at fortælle de gode 
historier om VAT’s hyggelige »Simresøndage« – vi har føreløbig afholdt 6 arran-
gementer med 30 deltagere pr. gang, hvor der har været »udsolgt« næsten hver 
gang. For at følge op på successen, har vi besluttet at afholde 5 »Simresøndage« 
i alt i foråret 2020 og 3 til efteråret.

Også vores to busture til Egholm slot og Nyvang Andelslandsby har været med 
god deltagelse. Rigtig mange VATmedlemmer deltog også i den tredje Okto-
berfest – hvor vi var over 80 glade og syngende festivaldeltagere.

Vi har søgt Rudersdal kommune og Nordeafonden om tilskud til vores busture, 
og vi har modtaget 14.000 kr. i støtte til turene. Ligeledes tegnede mange af by-
ens supermarkeder og forretninger sig for et sponsorat til vores Oktoberfest, og 
REMA 1000 var hovedsponsor på Gourmetmiddagen – afholdt af Gourmethol-
det – for de glade vindere i »Det store lotteri«, samt for bedst udklædte mand 
og dame.

Vi har ikke modtaget forslag til initiativer eller aktiviteter til glæde for Teglpor-
tens brugere, og vi efterspørger derfor fortsat ønsker fra medlemmerne til nye 
aktiviteter eller anskaffelser. Bare ret henvendelse til et af bestyrelsens 
medlemmer med jeres idéer eller konkrete ønsker.

Birkerød, den 6. februar 2020

Referat af Generalforsamlingen i VAT



VAT`s økonomi er ganske solid, og vi har en bank- og kassebeholdning pr. 31. 
december 2019 på kr. 20.762, men det vil Bente Gurskov redegøre for senere. 
Vi har således mulighed for i 2020 at arrangere to busture for medlemmerne 
til endnu ikke fastlagte steder.

Hvad vil bestyrelsen fokusere på i 2020?
Udover de nævnte arrangementer og busture vil bestyrelsen drøfte et mere 
langsigtet perspektiv for VAT.

»Venner af Aktivitetscenter Teglporten« har som navnet siger ingen selvstæn-
dig berettigelse uden Aktivitetscenter Teglporten. Det giver jo sig selv. Derfor 
vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvorledes 
vores forening kan bidrage med yderlige initiativer og aktiviteter for at nå vo-
res mål:

»At gøre rammerne for Aktivitetscenter Teglporten endnu bedre, så vi 
sammen kan skabe et hus, der er drevet af engagement og glæde«

Arbejdsgruppen forventes at fremlægge sine forslag i efteråret 2020.

Til sidst en tak for samarbejdet med mine gode og engagerede bestyrelses-
kollegaer, som utrætteligt stiller op til det praktiske arbejde i forbindelse med 
såvel busture som »Simresøndage«, og som også sørger for at arrangemen-
terne bliver planlagt og organiseret. 

Tak også til vores revisor Holger Foged og revisorsuppleant Kirsten Stål.
Også tak til Brugerrådets formand Hanne og centerleder Cathrine (som vi 
desværre har måttet tage afsked med) og ikke mindst medarbejderne – med 
Charlotte i spidsen – som altid er parate og søde, når der er brug for en hjæl-
pende hånd.

Jeg afslutter hermed min beretning for foreningsåret 2019 og overgiven den til 
generalforsamlingen.

Henrik Hermansen

       Formandens beretning blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 Regnskabet blev godkendt. Kontingent på 200 kr. for 2020 blev 
 vedtaget på generalforsamlingen, den 24. februar 2019 og fastsattes
 uændret. Se vedhæftede regnskab.
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4.  Indkomne forslag 
 Ingen forslag var modtaget hos formanden en uge før generalforsam-
 lingen, men et par dage før blev der udtrykt ønske om at installere 
 teleslynge i Dagligstuen og evt. også i Cafeen. 
 Muligheden vil blive undersøgt. 

5.  Valg i.h.t. §3 af formand og kasserer. 
 Begge blev genvalgt.
 Sonja Frederiksen ønskede at udtræde af bestyrelsen, men ville gerne
 fortsætte som suppleant, så da Grethe Schelde var suppleant indtræder
 hun nu i bestyrelsen.

6.  Eventuelt
 Der var ingenting under eventuelt, så vi gik derfor videre til traktementet,
 rejemad med hvidvin. 
 Vi startede med den gode hvidvin, og efter ca. 20 minutter lykkedes det   
 at finde en nøgle til køkkenet på 1. sal, så vi kunne befri de indelåste   
 rejemadder – til servering for de tålmodige VATmedlemmer.

Referent

Kirsten Fals
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Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:
 
Formand:  Henrik Hermansen  3150 5270
Kasserer: Bente Gurskov  2381 0834 
 Bitten Axling  2096 2025
 Grethe Schelde  3171 6004
 Kirsten Fals  2261 5001


