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      Maj 2015 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 30. april 2015  
Til stede: Lone, Helge, Leif, Jan Knus, Jens, Jan Lyck, Birger, HC, og Per. Afbud fra 3. 
 
 
Dagsordenen var: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af beretning og årsrapport 2014, herunder budget 2015. 

4. Status på foreningen Mejlgade 53 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af ekstern revisor og intern bilagsgransker 

7. Diskussion af fremtidige aktiviteter 

8. Eventuelt. 
 

 
ad 1) Birger Andersen valgtes som dirigent og Per Krogager som referent. Birger 
konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med annoncer i et landsdækkende 
og et lokalt dagblad. 
 
ad 2) Hc henviste til den trykte beretning i  Årsrapporten 2014, side 6-7.  
HC fremhævede specielt at Mejlgade LAB deler 2. salen med Jan og Peter. Jan oplyste at 
der var meget pres på op til historiedagen, derefter har det været småt med aktivitet.  Et par 
frontfolk har etableret en privat sproghold (portugisisk) som låner 2. salen en gang om ugen 
tirsdag aften. 
Backstage er muligvis nået ind i en stabil fase. I 2014 udeblev betalingen sidst på året, men 
her først i 2015 betales den månedlige husleje til tiden. Backstage har igen lagt driften om, 
denne gang til en forening, og det ser ud til at hjælpe også på udbuddet af musik. 
Eksempelvis spiller 39 bands i de tre dage den århusianske spotfestival varer. 
 
Det økonomiske resultat for 2014 er forbedret fordi der ikke er foretaget afskrivninger på 
manglende lejebetaling og således er årsregnskabets poster ”normaliseret”. Det betyder at vi 
kan regne med stort set samme resultat de kommende år. Bestyrelsen fastholder princippet 
om at nedbringe byggelånet betragteligt før nye større byggerier bliver sat i gang. Med 
nuværende økonomi med 400.000 i årlige overskud (se budget 15), vil nyt byggeri kunne 
igangsættes om 3-4 år. 
 
ad 3) Under punktet blev det diskuteret om der var penge til en 40 års fødselsdagsfest i juni 
måned 2016. Generalforsamlingen mente, at der skulle sættes rigeligt med penge af til en 
række arrangementer (se under pkt. 7) i budgettet for 2016. Beretning, årsrapport samt 
budget blev vedtaget. 
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ad 4) To grupper arbejdede på foreningsgørelse. En med vedtægter og en med medlemsliste. 
Det går fremad, men det er vansekligt. En del arbejde skal udføres af revisorer og 
advokater, men vi skal selv udføre det grundlæggende arbejde. Generalforsamligen 
påpegede at der ikke måtte spares på professionel hjælp da fejlgreb kunne være 
omkostningsfyldte. 

 
ad 5) Bestyrelsen stillede op til genvalg ingen nye kandidater blev bragt i forsalg. 
Bestyrelsen blev genvalgt og består derfor fortsat af Jan Lyck, Steffen Hartje, Jens Bak, 
H.C. Lund, Birger Andersen. 
 
ad 6) Revisionsselskabet Abel og Jørgensen blev valgt som revior. Leo Andersen blev valgt 
som intern gransker. 
 
ad 7) Bestyrelsen tror at der vil være et stigende antal aktiviteter de kommende år og har 
derfor afsat 30.000 til understøttelse af diverse initiativer i 2015. De to foredrag i 2014 
skulle gerne følges op – hvis nogen har ideer modtages de gerne. NB! De to foredag af 
Schantz er tilgængelige som lydfil på veteranselskabets hjemmeside. 
40 års fødselsdagsfest for Fronthuset. Generalforsamlingen talte løst om at der skulle være 
et tema (to blev foreslået ”Fronthusets fremtid” og ”Danmark i Krig”) Jan foreslog at man 
gentog den gamle ugegruppemodel hvor der kunne være aktiviteter hele ugen op til selve 
fødselsdagsfesten. 
Første medlemmer af et festudvalg meldte sig: Jan Knus. 
Flere skulle findes og bestyrelsen opfordredes til at få en gruppe sat på benene nu! 
 
ad 8) Intet under eventuelt. 
 
 
 
 
Såleds refereret maj 2015 
 
 
 
Birger/Per 
 
 
 
 


