Referat fra Generalforsamlingen for Kulturstedet Lindegaardens Venner
mandag 31.5.2021
1. Valg af dirigent og referent
•

Dirigent: Folmer Teilmann

•

Referent: Marianne Hilton

•

Antal deltagere: 48

2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dagsordenen blev herefter
godkendt.
3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og fremtiden af forkvinde Jytte Kløve
Jytte Kløve berettede om aktiviteterne fra 2020 og ind i 2021 pga. det udskudte tidspunkt for
Generalforsamlingen. Jytte startede med at fortælle om det store restaureringsarbejde, der foregik
i første halvår 2020.
Men på trods af restaureringsarbejdet var der alligevel aktiviteter i salen og i stuerne. Året 2020
startede således på vanlig vis med matinéer, Lindegaardskoncerter, foredrag og videnskabelige
streaming begivenheder.
Foråret 2020
Men fra marts 2020 blev alle aktiviteter lukket ned pga. corona. Dette forhindrede dog ikke i, at der
blev lavet andre former for aktiviteter som f.eks.
•

guldæg som kunne købes til støtte af Lindegaarden (indtægt 35.000kr),

•

der blev podet æbletræer

•

haven blev ordnet og borgerne fra nærområdet forærede Lindegaarden stauder, som nu
står i det runde bed rundt om flagstangen

•

streaming af en søndags-matiné - med 4 betalende gæster

Sommer 2020
Lindegaarden blev restaureret færdig i juni 2020. Den nyrestaurerede Lindegaard blev indviet med
taler fra A.P. Møllers side og Wohlers Tegnestue samt af blandt andre fondens formand og
borgmesteren (50 deltagere). Der blev også sunget en kalkevise, og deltagerne skrev deres navn
på ruderne til stuerne med diamantblyant.
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I sommeren 2020 var det 10 år siden de første initiativer til at danne Kulturstedet Lindegaarden og
købe gården af kommunen blev taget. I den forbindelse blev der skrevet et jubilæumsskrift.
I sommerhalvåret lykkedes det også at rykke nogle aktiviteter udenfor bl.a. korkoncert.
Efteråret 2020
Samarbejde med Folkeuniversitetet og livestreaming aktiviteter samt koncerter og
søndagsmatinéer blev trods alt afholdt i løbet af efteråret, men med behørig respekt for
coronaregler.
Vinter 2020
Der var ingen aktiviteter, men bestyrelsesmøder blev forsøgt afholdt udenfor og indenfor med
mundbind efter de gældende coronaregler. Der blev også lavet kommunikationsaktiviteter med
bl.a. plakater og billeder af de frivillige.
Til slut rettede Jytte en særlig tak til
•

Helge og Anette Slaato for Lindegaards-koncerter

•

Niels Halse, Lone Bang Hemmeth og Marianne H. Lund for matinéerne

•

Sif Aagaard-Svendsen, Gurli Madsen, Lone Bang Hemmeth, Rolf Aagaard-Svendsen og
Bo Krogh for den nye hjemmeside

•

Eva, Jytte, Uffe, Ilse, Gurli, Jesper, Gitte og Dorthe for at holde kontoret åbent

•

Ikke mindst alle de frivillige, der hver anden søndag i hver måned gør et stort arbejde med
at holde gården i orden

•

Fondens bestyrelse

•

Fonde: Bl.a Karla og Jørgen Storchs Optimistfond 2021

Formandens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger
•

Tænk på også at reklamere i Virum-Sorgenfri avis

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab af kasserer Uffe
Christoffersen
Resultatopgørelse for 2020
•

Indtægter 177.988,85 kr.

•

Udgifter 172.486,79 kr.
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•

Et lille overskud på 5.502,06 kr.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til forskellige poster i driftsregnskabet:
•

’Donationer’ på 50.000 under Indtægter er fra Lyngby-Taarbæk kommune

•

’Andre udgifter’ under Udgifter dækker bl.a. beplantning, udgifter til møder og frivillige
aktiviteter

•

’Forening Let’ under Udgifter er det firma, der opkræver kontingenter

•

Hvorfor er der ’Donationer til Fonden’ under Udgifter? Det er ikke meningen, at Kulturstedet
Lindegaardens Venner som sådan skal have overskud. De penge, der ikke bruges til at
afholde aktiviteter med dertil hørende udgifter, skal overgå til Fonden, så denne kan drifte
gården og lave forbedringer

•

Budgettet for 2020 blev efterspurgt. Det svarer dog nogenlunde til regnskabet for 2020

Driftsregnskabet blev herefter godkendt.
Balance
•

Ingen kommentarer

5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
Budget for 2021
Der var følgende bemærkninger til budgettet:
•

Uffe fortalte, at budgettet for 2021 rummer større grad af usikkerhed end ellers pga.
usikkerhed om afholdelse af aktiviteter pga. corona

•

’Donation til Fonden’ står til 0 kr. for 2021, da vi forventer, at der kommer gang i udlejning af
salen og stuerne, samtidig med at det ikke forventes, at Vennernes aktiviteter i 2021 vil
kunne indtjene så meget, at det vil give overskud til Fonden

•

Budgettet blev herefter godkendt.

Kontingenterne forbliver de samme, og de bliver også godkendt. Kulturstedet Lindegaardens
Venner har pga. nedlukning skrevet ud til medlemmerne, at man kunne støtte Kulturstedet med kr.
10.000, og derved blive medlem til evig tid´. Det er der to, der nu er blevet.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
På valg:
Jytte Kløve: genopstiller ikke
Kirsten Havelund: ønsker at udtræde af bestyrelsen
Dorete Dandanell: genopstiller
Niels Halse: genopstiller
Uffe Christoffersen, kasserer: genopstiller
Ikke på valg:
Lone Bang Hemmeth (indtrådt i bestyrelsen i stedet for Willy Poulsen)
Anette Slaatto
Der skal vælges 5 kandidater, heraf 2 nye, i stedet for Jytte Kløve og Kirsten Havelund.
Marianne Hilton og Johannes Vedtofte blev valgt til bestyrelsen. Marianne Hilton vælges for to år.
Johannes Vedtofte vælges for et år som erstatning for Kirsten Havelund.
8. Valg af suppleanter
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Følgende personer i ikke prioriteret rækkefølge blev valgt
som suppleanter:
•

Gitte Vedel

•

Gurli Madsen

•

Lone Gladbo

•

Kirsten Havelund

•

Willy Poulsen

•

Kurt Wessel Hansen

•

Niels Friederichsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
•
•

Birgitte Nielsen, 1. revisor (genopstiller)
Hans Boye Nielsen, 2. revisor (genopstiller)

Begge blev genvalgt
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10. Eventuelt
Jytte fortalte om fotokonkurrencen: Tag et billede af Lindegaarden, der udløber 8.juni.
Formand for fonden, Rolf Aagaard- Svendsen, næstformand for bestyrelsen for Kulturstedet
Lindegaardens Venner Dorete Dandanell og flere af deltagerne takkede Jytte for hendes store og
utrættelige indsats – samt ikke mindst hendes altid positive og anerkendende tilgang til alle
problemstillinger, synspunkter og aktiviteter.
Jytte Kløve takkede dirigenten.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30
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