
Referat fra GENERALFORSAMLING i Hagested Beboerforening  

tirsdag den 22. marts i 2022 i Huset i Hagested. 

1. Valg af dirigent og referent.  

 Dirigent Stig Kongsfelt, referent Jonna Nielsen, stemmetællere Stig Kongsfelt og Preben Jensen. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen. 

Formanden aflagde beretning om tiltag og områder, som der var blevet arbejdes på i 2021: 

• Afholdelse af Naturens dag i samarbejde med byens foreninger og institutioner. God dag med 

stort fremmøde. 

• Der arbejdes stadig på udvidelse af parkeringspladsen ved Huset i Hageste 

• Der er skaffet depotplads i et rum ved skolen. Til bl.a a. pavilloner, borde/bænke m.v. 

• Vi har søgt kommunen om at få tildelt en af de indkøbte cykelservicestandere. 

• Der arbejdes på bedre og mere trafiksikre forhold gennem byen og ved Nykøbingvej. Der har 

været foretaget trafiktælling og kommunen arbejder på forskellige tiltag. 

• Der har været afholdt en arbejdsdag med oprydning omkring gadekæret. 

• Der blev holdt en fin skovtur i Hagestedgård skov i samarbejde med Hagested Nyt 

• Desuden lægges mange kræfter i afholdelse af Tour de France gennem byen den 2. juli 2022. 

Hele beretningen vedlægges referatet 

 Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab. 

 Regnskabsføreren fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud på 977 kr.  

 Egenkapitalen er ved årets udgang 26,385 kr.  

 Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

 Uændret kontingent på 100 kr. pr. person. 

 

5. Orientering fra Den selvejende Institution Hagested Hallen. 

 Formand Lotte Olsen orienterede om Hagested Hallen. 

 Der er en rimelig god belægning med aktiviteter i hallen, men man efterlyste ideer til hvad de ledige 

timer kunne bruges til. 

Også her er økonomien udfordret på grund af øgede udgifter til opvarmning. Hallen opvarmes med 

et gammelt gasfyr. Hallen har været i kontakt med kommunens energikonsulent, som har lovet, at 

hallen er med blandt de næste, som får opsat varmepumpe, hvilket man håber hurtigt sker. 

 Der er indrettet en ny lejeplads, som byens katte desværre benytter som toilet. Derfor har 

bestyrelsen besluttet at skifte underlaget ud med gummimåtter. 

Kommunen har bevilget ny LED belysning i hallen, hvilket også vil spare på energien og være mere 

boldsikre. 

Hallen har desuden søgt kommunen om 1 mill. kr. til nyt gulv i hallen. Nuværende gulv er meget 

hårdt og koldt. En ny belægning vil gøre det blødere og varmere og lidt højere, hvilket vil hjælpe på 

adgangsudfordringerne. Kommunen ser velvilligt på ansøgningen, men der er ikke flere penge i år. 

 

 Der blev stillet et spørgsmål, om man var opmærksom på at der var stor fare for at de gamle 

grantræer nord for hallen kunne vælte ind i hallen. De er rådne og vælter tit ud over stien bag ved. 

Det problem ville hallens bestyrelse drøfte. 

 



6. Orientering fra Den selvejende Institution Huset i Hagested. 

 Formand Loa Kopling orienterede om driften af forsamlingshuset.  

På grund af manglende indtægter i coronatiden og de kraftigt stigende energipriser, har det været et 

svært år, og regnskabet viser også et underskud på omkring 22.000 kr., selv om man har fået et 

coronatilskud på 18.000 kr. fra kommunen. Det har også været nødvendigt at købe nyt komfur. 

Loa takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og pegede på, at alle gjorde et stort arbejde for at 

holde huset i gang og gøre det fint og indbydende. 

 

 Hun havde også stor ros og tak til vores kommunale fællesskaber Stig Kongsfelt, som altid står parat 

med hjælp og rådgivning. 

Her til kvitterede Stig Kongsfelt med at orientere om, at kommunen netop nu arbejder på at give 

mulighed for, at forsamlingshuse kan søge kommunale tilskud, hvilket han vil vende tilbage med 

mere om senere. 

 

7. Valg af bestyrelsen. 

På valg er Hanne Hardis, Signe Olin og Martin Bjerring Iversen 

  Alle 3 blev genvalgt. 

 

8. Valg af medlemmer til Den selvejende Institut Hagested Hallen. 

På valg til bestyrelsen er: Chr. Hardis og Lotte Olsen 

På valg til repræsentantskabet er Mogens Toftegaard Petersen og Kurt Petersen. 

 Alle blev genvalgt. 

 

9. Valg af medlemmer til Den selvejende Institution Huset i Hagested  

På valg bestyrelsen er Loa Kopling, Gyta Jensen og Søren Noer 

  Alle 3 blev genvalgt. 

 

10 Valg af revisor. 

På valg er Jørgen Madsen 

  Også genvalg til Jørgen Madsen 

 

11. Behandling af indkomne forslag. 

  Der var ikke indkommet forslag. 

 

12. Eventuelt. 

  Intet at berette om. 

 

Formanden afsluttede og takkede for fremmødet, takkede bestyrelsen for det gode samarbejde samt 

alle de frivillige, som laver et stort arbejde for fællesskabet. 

 

      Referatet godkendt den 

 

      Mogens Toftegaard Petersen 

      Formand 

     
 


