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Generalforsamling i HAK
Onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.30 indkaldes til ordinær
generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes hos Hans Ole Kofoed,
Valmuevej 6, 4300 Holbæk
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3.Regnskab med status herunder budget fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af kasserer, Hans Ole Kofoed modtager genvalg
7. valg af 1 bestyrelsesmedlem Carsten A. Nielsen, modtager genvalg samt
suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1.revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag (punkt 4) der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.

Husk at 2011 er blevet
Kontingentfrit
Vores lokalesituation
Vi har fået tilbudt nyt lokale – desværre alt for lille.

Vi mødes hver onsdag
aften
I klublokalet i
Foreningshusets kælder,
Jernbanevej 16

Klik ind på hjemmesiden

www.akvarieklub.dk

Torsdag den 3. februar var bestyrelsen med flere ude i
Fritidscenteret i Mellemvang at se på et lokale, som kommunen ville
tilbyde os. Beliggenhed i forhold til rekruteering af nye medlemmer
var fine. Her var også mulighed for at låne større lokale med køkken
til større arrangementer, men selve lokalet var 4,25 x 4,25 cm. Det
kunne bruges dom depot – og ikke andet, desværre.

Bestyrelsesmøde
Da vi skal være ude af vores nuværende lokaler senest 31.7.2011 – altså midt i sommerferien
besluttede bestyrelsen på sit møde den 16. februar, at kommunen fik en frist til 1. maj, hvorefter vi vil
henvende os om at få tildelt et midlertidig depot, således at vi kan flytte inventar dertil inden
sommerferien. Kommunens repræsentant har fortalt, at kunne vi blot vente 2 år, så ville der være
lokalemulighed på kasernen.

Referat af ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 19.01.2011 kl. 19:30 Foreningshuset, Jernbanevej 16, 4300 Holbæk

Tilstede: 11 medlemmer, heraf stemmeberettiget 11

Dagsorden:
Valg af dirigent
Orientering om Foreningshuset
Indkommet forslag: Grundet klubben situation hvor vi fra 01.08.2011 ikke længere har noget klublokale, da
Foreningshuset er nedlagt pr. denne dato, Foreslår bestyrelsen, at kalenderåret 2011 gøres kontingent frit.
EVT.
Henk Møller Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Henk Møller Rasmussen takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og gav herefter ordet til Sekretæren Carsten Armand Nielsen i formandens fravær.
Carsten Armand Nielsen orienterede om det forløb der har været i forbindelse med kommunens forslag og
senere vedtagelse af nedlæggelse og salg af Foreningshuset. Der har i den gruppe, som huset styregruppe
havde nedsat, på 5 personer, og hvori Carsten Armand Nielsen har deltaget, været afholdt ca. 35 møder incl.
møder med Kulturudvalg og Kulturforvaltningen. Men uanset fremsatte forslag og beregninger, omkring
økonomien i Foreningshuset, havde Kultur- og senere økonomiudvalget været, urokkelige i deres
indstilling, om nedlæggelse og salg af huset. Det var Deres opfattelse at det ville koste ca. 7,5 mio. at sætte
huset i stand her og nu og vi fremførte at huset kunne istandsættes over en periode på 6-8 år for ca. 2,3 mio.
hvoraf der her og nu skulle bruges ca. 325.000. Kulturudvalget har samtidig henvist til at der er masser af
ledige lokaler rundt i byen hvor samtlige 23 foreninger i huset kan flyttes til. (Forvaltningen og udvalget har
lovet hel eller delvis genhusning af foreningerne) Der er på nuværende tidspunkt 7 foreninger, herunder
HAK, som ikke er blevet tilbudt noget erstatningslokale og der er 4 foreninger som har fået aftale om brug af
kantinen på administrationscenteret på Jernbanevej 6. Øvrige foreninger er blevet henvist til Holbæk
Fritidscenter samt Kasernen og Kulturkasernen, men der er endnu ikke aftalt om de kan fortsætte med deres
nuværende mødedag og tid eller om der helt skal ændres herpå. Kulturudvalget har således ikke levet op til
Deres påstand om masser af ledige lokaler og samtidig har de foreninger, som har haft eget lokale ( Den
Kristne Radio, Holbæk Modeljernbaneklub, Naverne og HAK) overhovedet ikke fået tilbudt noget som
helst. Dette stemmer godt med Kulturudvalgets flertal, som tidligt i forløbet, udmeldte at foreninger som
ikke kan dele lokaler med andre foreninger, ikke vil blive tilbudt noget erstatningslokale. Kulturudvalgets
formand har efterfølgende samt at man ville forsøge at finde noget, men det fremgår af beslutning fra
byrådet at såfremt man finder noget til HAK så skal vi for egen regning efter Kulturudvalgets indstilling
installere et ventilationsanlæg. På foranstående grundlag har bestyrelsen indkaldt til nærværende
ekstraordinære generalforsamling.
Der var efterfølgende en par afklarende spørgsmål, hvorefter orienteringen blevet taget til efterretning.

Forslag: Bestyrelsen foreslår at kalenderåret 2011 bliver kontingentfrit.
Begrundelse: Da vi ikke har noget klublokale efter den 01.08.2011 er det bestyrelsens indstilling, at der ikke
skal opkræves kontingent i 2011.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Carsten Armand Nielsen orienterede om at Carsten Christensen er i gang med at arrangere en tur til Credo.
Henk Møller Rasmussen spurgte om hvornår vi ved noget endeligt omkring genhusningen.
Carsten Armand Nielsen svarede at det var hans opfattelse at kommunen ikke gør noget som helst for at
finde et egnet lokale, men han ville forsøge at rykke dem flere gange.
Claus Jørgensen spurgte om hvad der skulle ske med inventaret hvis vi lukker helt. Der var forslag om salg
til medlemmerne og evt. efterfølgende auktion for udenforstående.
Henk Møller Rasmussen spurgte om vi snart havde jubilæum. Det blev undersøgt og det viser sig at
foreningen er stiftet den 14. oktober 1971 og vi har således 40 års jubilæum den 14. oktober 2011.
Da der ikke var flere spørgsmål takkede Henk Møller Rasmussen for god ro og orden og erklærede den
ekstraordinære generalforsamling for afsluttet kl. 20:25

