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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VUG'S VENNER 2016 
 

AFHOLDT PÅ VESTERBRO UNGDOMSGÅRD 
 

FREDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 18.00 2016 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg at dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Klubrådsformandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Valg af 7 Klubrådsmedlemmer 
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt (hvor intet kan besluttes) 
 
1.   Annette Fønsskov. (AF) blev valgt til dirigent. AF konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. 

 
2.  Tony Lundberg og John Pickardt blev valgt til stemmetællere. 

  
3.  Formand Kurt Petersen (KP) fortalte at der var 32 tilmeldte til generalforsamlingen. Der kommer 
flere og flere til klubaftnerne og kom op på 143 betalende medlemmer inklusiv 1 æresmedlem og 
1 livsvarigt medlem i den forgangne sæson. 
 
Den nye sæson startede med en bombe da man fra Københavns Kommunes side ville nedlægge 
Vesterbro Ungdomsgård som selvejende institution og sammenlægge den med 3 andre institutioner 
på Vesterbro, som så skulle styres centralt af kommunen. 
Ved hjælp fra en masse kompetente mennesker, ikke mindst fra kredsen omkring venneforeningen, 
lykkedes det at få kommunen til at lave en forsøgsordning/dispensation på to år gældende fra 1. 
august 2016. 

 
 Vi har i sæsonens løb haft rigtig mange hyggelige klubaftner. Der har været de traditionelle: 

Julemiddag, stegt flæsk/persillesovs, og ikke mindre end tre grillaftner. Og Pølse- og ostebord + 
teboller. 

  
 Så havde vi fornøjelsen af at høre et foredrag med Zig Zag, der fortalte om sit liv med misbrug. 
 Del to af foredraget bliver holdt næste klubaften tirsdag den 4. oktober 2016. 
 Desværre har vi måtte sige farvel til et par af foreningens medlemmer: Keld Maansson og Pia Sejer 

Schacke  (Petersen) er desværre ikke mere. Æret være deres minde. 
  
 Der var arrangeret arbejdsweekend i Boserup i april. Meget vellykket og med god respons fra 

Vesterbro Ungdomsgård. 
 Den næste arbejdsweekend er i næste weekend den 30. september til den 2. oktober 2016. Der er 

stadig ledige pladser, Palle Emanuel er tovholder. 
 
  
 Venneforeningen har også lagt mandskab til nogle af Ungdomsgårdens arrangementer, med god 

kredit fra VU's side. 
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 Nogle af os blev helt habile til at lave Candyfloss og popcorn. 
 
 Sidst men ikke mindst har vi i Klubrådet talt om at vi alle i Venneforeningen skal være 

opmærksomme, når der kommer nye medlemmer til, således at vedkommende straks føler sig 
velkommen. 

 
4.  Palle Emanuel aflagde regnskabsberetning og alle kunne følge med på det uddelte VUG 
årsregnskab  2015-2016. Der blev konstateret en slå fejl under punkt 1 der skal stå: 
1. GF/Socialt samvær 25.9.2015. 
Noterne manglede de kan udleveres ved først kommende klubaften. Men PE forklarede hvad der 
stod på de manglende Noter. 
 
5.  Der var ingen indkomne forslag. Men Palle havde fået en henvendelse fra Susan Nilsson, som 
ønskede at Venneforeningen markerede sig ved at sende en buket ved dødsfald blandt 
medlemmerne. 
 Klubrådet har oprettet en hensigtserklæring; At så vidt Klubrådet bliver informeret om dødsfald i 
medlemsskaren og har mulighed for at møde op til begravelsen, vil de gøre det. Samt at der bliver 
sendt en buket blomster fra foreningen. 
 
6.  Kontingentet bliver uændret 100,- kr. om året. 
 
7.  Budgettet blev godkendt. 
 
8.  Klubrådet blev genvalgt.   
Klubrådet består af: Ulla Rahbek, John Søberg, Dennis Larsen, Palle Emanuel, Antoni Gebhard, 
Kurt Petersen og Sussie Darling. Torben Nyman Nielsen fortsætter som Webmaster. 
 
9.  Revisor Knud Rahbek og Bettina Larsen revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 
 
10. I forbindelse med Ungdomsgårdens 60 års jubilæum i 2018, har Klubrådet talt om at hædre den 
første forstander på Ungdomsgården, John Sørensen. Knud har undersøgt og talt med billedhugger 
og maler Troels Lübecker om at få lavet en mindeplade og evt. kalde baghaven John Sørensens 
have eller lignende. 
 
Jan Olsen skal snart stoppe på Ungdomsgården og i den forbindelse skal hans rum ryddes. Der er 
der samlet det meste af Ungdomsgårdens historie og Ungdomsgårdens er ikke særlig interesseret i 
at beholde disse historiske ting. 
Både Tony L, Alex, Annie Ramm og Judith Belli tilbød deres arbejdskraft for at gå rummet 
igennem for spændende ting og sager fra de sidste 59 år. 
 
I forbindelsen med Jubilæet har Klubrådet oprettet en gruppe bestående af Ulla, Kurt, Palle og 
Sussie som skal arbejde sammen med Ungdomsgården om hvad der nu findes på til lejligheden. 
 
Formand Kurt sagde tak for god ro og orden. 
 
Så var der dømt smørrebrød, øl/vand samt kaffe og kokostoppe/småkager. 
 
 
Referent 
Sussie Darling 

 
  


