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J.nr. 2781-01  

 

REFERAT 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 

År 2016, den 28. april kl. 18.15 afholdtes ordinær generalforsamling i Sundbyernes 

Handelsforening – Ama’r Butikkerne, i foreningens lokale Hveensvej 7, 2300 København S. 

 

Formand René Steinvig bød velkommen og takkede for det ganske store fremmøde. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Som dirigent valgtes advokat Anders Lindqvist, der redegjorde for, at han var engageret til på 

hele foreningens vegne at agere som uvildig dirigent under denne generalforsamling. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i 

overensstemmelse med indkaldelsen. 

 

Der var mødt 12 medlemmer samt adskillige æresmedlemmer og særligt indbudte gæster. 

 

Foreningen var således i enhver henseende beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der 

er på dagsordenen, jf. vedtægternes § 11. 

 

 

2. Formandens beretning for 2015 

 

Blev afgivet af formand René Steinvig og er vedhæftet dette referat. 

 

Særlig fokus fik problematikken omkring julebelysningen på Amagerbrogade, hvor bestyrelsen 

skal være de første til at beklage forløbet. Bestyrelsen lover væsentlig bedre styr på det til 

næste år, hvor en ny leverandør er blevet indkørt, og hvor der kommer flere nye flotte lyskæder. 

 

 8. maj 2016  
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Nicolaj Krabbe fra el-installationsfirmaet Jens Christophersen A/S var ked af, hvis folk via 

årsberetningen fik det indtryk, at problemerne med julebelysningen kunne henføres til deres 

firma. De mente at have hjulpet efter bedste evne. 

 

Formand Rene Steinvig beklagede, hvis hans årsberetning kunne forstås således som en kritik af 

Jens Christophersen A/S. Sådan var det ikke ment. Skiftet til en ny leverandør var blot desværre 

endt i kaos, også pga. tidsnød, og bestyrelsen havde undervurderet opgavens omfang. 

 

Der var adgang til at stille supplerende spørgsmål. 

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt taget til efterretning. 

 

 

3. Gennemgang af foreningens regnskab til godkendelse 

 

Revisor Morten Kertész fra TT Revision gennemgik foreningens regnskab for 2015. 

 

Det gjorde han så godt, at der efterfølgende ingen spørgsmål var. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag 

 

Ingen. Punktet udgår. 

 

 

5. og 6. Gennemgang af foreningens budget for 2016, herunder for juleudsmykningen, 

samt planen for de næste 5-6 år. 

 

Formand Rene Steinvig gennemgik budgettet og redegjorde for budgetforudsætningerne, 

herunder at bestyrelsen havde indgået en flerårig aftale med den nye leverandør af 

julebelysning, som sikrer stabilitet i budgettet, og at der som ny post – belært af erfaring - er 

medtaget administrationsbistand til bestyrelsen i forbindelse med den årlige juleudsmykning og 

juleoptoget. 

 

Med en stadigt stigende tilgang af nye medlemmer er der budgetteret med en stigning i 

kontingentindtægterne. Nye medlemmer får en indslusningsrabat. 
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Ib Wendrup fra Amager Øst Lokaludvalg opfordrede bestyrelsen til hurtigst muligt at presse på 

for at sikre permanente el-udtag til julebelysningen i forbindelse med den kommende udskiftning 

af vejbelysningen på Amagerbrogade. 

 

Han opfordrede videre bestyrelsen til offentligt at undskylde for problemerne med 

julebelysningen for 2015 - så folk ikke får det indtryk, at foreningen selv var tilfredse – og så 

sikre en væsentlig flottere juleudsmykning og belysning den kommende jul! 

 

Formand Rene Steinvig var enig i og tog på bestyrelsens vegne de gode råd til efterretning. 

Bestyrelsen er allerede i kontakt med kvartermanageren på Amagerbrogade omkring etablering 

af faste strømudtag. 

 

Flere udtrykte tilfredshed med, at det var lykkedes bestyrelsen at indgå en flerårig aftale om 

opsætning af julebelysning til en lavere pris end hidtil. 

 

Formand Rene Steinvig bekræftede, at budgettet for 2016 var med uændret 

kontingentopkrævning. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

7. Valg af næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

På dirigentens forespørgsel var der ikke andre kandidater til posterne som 

bestyrelsesmedlemmer, hvorefter Jakob Theis Møller (næstformand) og Hans Jensen blev 

enstemmigt genvalgt. 

 

Tom Fuglevig bemærkede, at han ikke var bestyrelsessuppleant i forvejen og heller ikke 

opstillede hertil. 

 

Filialdirektør Dorthe Ankersen fra Danske Banks afdeling på Amagerbrogade stillede herefter op 

som suppleant til bestyrelsen. Hun redegjorde for sine bevæggrunde som repræsentant for 

filialen på Amagerbrogade med interesse i det lokale erhvervsliv. Hun kommer i øvrigt selv fra 

Amager og bor stadig på ’øen’. 

 

Dorthe Ankersen blev enstemmigt valgt som ny bestyrelsessuppleant. Rene Steinvig bød hende 

velkommen i bestyrelsen. 
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8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 

 

Formand Rene Steinvig oplyste, at Ole Foldberg havde fortrudt (..) og nu alligevel gerne ville 

fortsætte. 

 

Herefter blev Ole Foldberg og Tom Fuglevig enstemmigt genvalgt som hhv. intern revisor og 

revisorsuppleant. 

 

 

9. Eventuelt 

 

Formand Rene Steinvig oplyste, at man var i færd med at skifte bank, efter BankNordik havde 

meldt ud, at man nu ikke længere ønskede erhvervskunder. Bestyrelsen var i dialog med Danske 

bank, Nordea og Arbejdernes Landsbank. 

 

Der var flere velmenende forslag fra medlemmerne omkring valg af ny bank. 

 

Intet yderligere til drøftelse. 

 

 

Generalforsamlingen sluttedes kl. 19.40. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Frederiksberg den 11. maj 2016 

Som dirigent og referent  

 

 

 

_______________________________ 

Anders Lindqvist 

Advokat (H) 

 

Referatet tiltrædes af foreningens sekretær 

Dato: 

 

 

 

_______________________________ 

Lotte Høi 


