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Referat af generalforsamling 
 

torsdag 27. april 2017 kl. 20.00  
på Rungstedgaard 

 
 
 
1. Valg af dirigent 
Mads Barslund blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt i henhold til vedtægterne.  
 
Under ledelse af Skjalden Thøger Johnsen blev Mindehymnen sunget for at min-
des de fire medlemmer Else Færch, Søren ”Brådsø” Iversen, Jørgen ”Sølvræv” 
Kieler og Hans ”Hin Tapre” Grønberg, som er døde siden sidste års generalfor-
samling. 
 
 
2. Høvdingen aflægger beretning 
Høvdingen aflagde beretning for det forgangne år. Der henvises til særskilt do-
kument med beretningen. 
 
3. Kassereren oplyser om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det 
reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet, som er godkendt af revisor Mads Barslund, viste indtægter på 
322.946 kr. og udgifter på 258.406 kr.  
Overskuddet for 2016 udgjorde 64.540 kr.  
Fratrukket nøgledepositum på 69.000 kr. udgør Laugets egenkapital 369.266 kr. 
 
Efterfølgende viste kassereren den positive udvikling i foreningens egenkapital i 
perioden 2012 til 2016. 
 
Der blev fra forsamlingen spurgt til, hvorfor de nye trapper var så dyre, hvortil 
formanden svarede, at det skyldtes, at de var udført i en hård træsort for at 
undgå angreb af pælekrebs. 
 
Endvidere blev der fra salen spurgt til udgiften til Solhvervsfesten på 76.600 kr. 
Formanden oplyste, at det skyldtes at udgiften i regnskabet dækkede over to års 
Solhvervsfest, som følge af at Rungsted Golf Klub havde været 4 måneder om at 
fremsende regningen forrige år, hvorfor regnskabet for 2016 var belastet af 2 års 
Solhvervsfest udgifter. 
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Det blev fra salen foreslået, at der sættes dato og underskrift på regnskabet og 
dirigenten opfordrede bestyrelsen til at fremlægge et budget til medlemmerne  
fremover. Et sådant var udarbejdet forud for generalforsamlingen men blev fejl-
agtigt ikke fremlagt og vedlægges i stedet for dette referat. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. 
 
Kurt Elliot Larsen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og beto-
nede, at forslaget søgte at tilpasse vedtægterne til, hvad der reelt sker i Lauget. 
Endvidere nævnte han, at bestyrelsens forslag søgte at afspejle, at der i Lauget 
er fokus på humor samt at vi bader hele året. Endelig er der foretaget en række 
sproglige ændringer og præciseringer. 
 
b. Birte Lindegaards forslag til vedtægtsændringer. 
 
Birte Lindegaard fremførte forsalg til vedtægtsændringer og understregede, at 
hendes forslag var en afvisning af at foretage vedtægtsændringer udover det 
absolut mest nødvendige, under mottoet ”Lad vores vedtægter i fred”. Hvad an-
går de sproglige ændringer fremhævede Birte, at sproget i sin lidt ældre form er 
en vigtig bærer af Laugets historie og derfor ikke børe ændres. 
 
Efterfølgende var der en livlig debat med spørgsmål og kommentarer fra salen til 
henholdsvis bestyrelsens og Birte Lindegaards forslag til vedtægtsændringer. 
 
Derefter overgik generalforsamlingen til afstemning om de 2 forslag. Resultatet 
blev, at der blandt de fremmødte var et klart flertal for Birte Lindegaards forslag, 
som derfor blev vedtaget. 
 
c. Ole Pagh-Schous forslag om sauna. 
 
Ole Pagh-Schou fremførte sit forslag om at nedsætte et udvalg for at undersøge 
mulighederne for at etablere en sauna. 
 
Efter en diskussion af fordele og ulemper i forbindelse med en sauna overgik ge-
neralforsamlingen til afstemning om Ole Pagh-Scous forslag, som blev afvist af 
generalforsamlingen. 
 
 
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent 
Kasseren redegjorde for bestyrelsens forslag til uændret indskud på 500 kr. samt 
nedsættelse af årligt kontingentet til 300 kr. som følge af Laugets gode økonomi-
ske stilling jf. dagsordenens punkt 3. 
 
Forsamlingen godkendte Bestyrelsens indstilling.  
 
 
6. Valg af bestyrelse og revisor 
Næste Jes Gerstrøm og dirigent Kurt Elliot Larsen blev begge genvalgt. 
Skatmester Mariann Albjerg afgår udenfor tur og Emma Bonfils blev valgt for  
for en periode på et år. 
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Revisor Mads Barslund blev genvalgt. 
 
 
7. Valg af underudvalg 
Samtlige udvalg blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 
Høvdingen nævnte henset til det fremskredne tidspunkt, at bestyrelsen vil fore-
tage en undersøgelse blandt medlemmerne for at få en tilkendegivelse af hold-
ningen til, om Lauget forsat skal tømme ventelisten en gang årligt, eller om der 
skal fastsættes et maksimum for antallet af medlemmer. 
 
Der blev uddelt 3 stk. 25 års kåber og 15 stk. 10 års håndklæder. 
 
 
Dato _______________2017 
 
 
 
 
 
Dirigent Mads Barslund             
(signeret) 
  
 
 
 
 
Høvding Erling Madsen Næste Jes Gerstrøm 
 
 
 
 
 
Afgående Skatmester Tiltrædende Skatmester 
Mariann Albjerg Emma Bonfils 
 
 
 
 
 
Dirigent Havfrue 
Kurt Elliot Larsen Lotte Wallevik 
   
 
 
 
 


