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  REFERAT AF ÅRSMØDET 27.5.2016. 

 

1. Valg af dirigent: Bent Eckberg blev valgt. 

 

2. Brugerbestyrelsens beretning for det forgange år. 

 Formandens beretning er vedhæftet referatet. 

 

3.  Indkomne forslag.  Ingen forslag modtaget. 

 

4. Valg til bestyrelsen. 

 Der blev opstillet 7 kandidater til de 4 pladser i bestyrelsen. 

 Følgende personer blev opstillet: 

 Lilly Højgaard-Lene Ravn-Villy Krohne-Annette Eriksen- Kirsten  

                   Langhorn-Preben Wiberg og Kirsten Toft Larsen. 

 Lene Ravn 

 Lilly Højgaard 

 Annette Eriksen 

 Preben Wiberg  

 Blev indvalgt i bestyrelsen. 

 Der var 69 stemmeberettigede til stede. 

 

 Dernæst fulgte valg af suppleanter, hvor dirigenten spurgte om de ikke 

 valgte fra bestyrelsesvalget ønskede at være suppleanter, svaret var ja og 

 dermed er følgende suppleanter: 

 Kirsten Toft Larsen 

 Villy Krohne 

 Kirsten Langhorn 

 

5. Eventuelt.  Yvonne Blomdahl anmodede om, at der fremover blev lagt 

 trykte dagsordner på bordene. 

  

 Formanden takkede dirigenten og dermed blev mødet afsluttet. 

 

 

Dirigent:   Formand:   Ref.:  

Bent Eckberg  Sven Levy   Ulla Gundtoft 
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HEP-huset.  

 

Årsmødet 27.5.2016 

 

Formandsberetning. 

 

Vi har igen haft et godt og spændende år i HEP-huset, og man kan også sige et 

betydningsfuldt år, idet huset nu er erklæret FÆRDIGT og er gennemgået for fejl og 

mangler efter 5 år. 

 

HEP-huset har vokset sig til et kendt og meget benyttet sted til alskens aktiviteter for 

alle Egedals borgere, der er 60+ eller er handicappede, og det er et rart og varmt sted at 

komme. 

 

Huset bruges til et bredt spekter af faste ugentlige/månedlige aktiviteter, såvel som 

mange enkeltstående aktiviteter, ligesom man i åbningstiden kan droppe ind til en kop 

kaffe og en snak. 

 

HEP-huset har hver uge stolegymnastik for ca. 35-40 personer med dygtige instruktører, 

der støttes af diverse kurser. – De skal have stor tak herfor og ligeså skal de, der hver 

gang stiller stole frem og tilbage. 

 

2 gange om året er der søndag eftermiddag Bankospil med pengepræmier og 

smørrebrød. 

 

Der har været afholdt Høstfest med mad og levende musik. 

 

Der har været 2 gange søndagsspisning med gamle danske retter og foredrag af 

henholdsvis Jørn Bro, der talte om sin far, den gamle Stenløse borgmester og Erik 

Sonne, der fortalte om, hvordan man sikrer sit hjem mod ubudne gæster. 

Disse maddage har kun været mulige på grund af vores dygtige ”madmor” Kirsten 

Henriksen og hendes team. – Stor tak for dette 

 

Vi har efterhånden fået etableret et godt Bibliotek og det er så stor en succes, at man nu 

kun kan aflevere 6 bøger af gangen.  Tak til gruppen. 

 

Alle vore blomster står frodige og flotte hele året, takket være pasning af en mand med 

grønne fingre. – Tak til Poul Vest. 
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En stor tak skal også lyde til Annette Eriksen for hendes store arbejde med reservationer 

og hjemmeside med mere.  Ligeledes stor tak til Inge Mossin, som fra nytår har været 

med på hjemmesiden. - Peter Knudsen skal også have tak for sin hjælp omkring samme. 

 

Den 15. januar blev der afholdt Nytårskur med operetten ”Flagermusen” fra Den Ny 

Opera. – En tilbagevendende begivenhed, der er delvis sponsoreret af LIONS Stenløse-

Veksø. – Vi vil gerne takke dem meget herfor. – Det var i år en særlig morsom og god 

opførelse. – Champagne og kransekage manglede naturligvis heller ikke denne aften. 

 

Så kommer jeg til vores Elitesoldater og Kamptropper: Alle vores dygtige, venlige, 

hjælpsomme og varme cafeværter. – Uden jer ville HEP-huset ikke være det samme. – 

Vi hører positivt om jer ude i byen. – Det skal i have meget tak for. 

 

Vi har også i dette år haft besøg af gæster fra ”Lundebjerggård” i Frederikssund og 

Brugerbestyrelsen har været på genvisit hos dem for at udveksle erfaringer og ideer. 

 

Desværre må vi konstatere, at heller ikke HEP-huset er gået ram forbi: 

Vi har desværre været udsat for hærværk og tyveri. – Træhegnet mod stationen blev 

ødelagt og der har været tyveri fra vores garderobe. – Herudover foregik der hashhygge 

på vores rygeterrasse og stole er – ved højlys dag - blevet stjålet herfra. –Det er 

naturligvis meldt til politiet og SSP er inde over det. – Der er blevet opsat 

videoovervågning i garderoben og udenfor på strategiske steder, så vi fremover kan 

spole tilbage, hvis der sker yderligere. 

 

Jeg vil også her gerne takke Egedal Kommune for et godt samarbejde. – Vi får altid en 

interesseret og god dialog med diverse samarbejdspartnere og oplever megen 

velvillighed over for HEP-huset. 

 

Tak for godt samarbejde til de store foreninger, der bruger huset til forskellige formål og 

tak til alle de, der yder en frivillig indsats på den ene eller den anden måde. 

 

Til sidst, men ikke mindst tusinde tak til Brugerbestyrelsen, tak for jeres positive 

engagement, jeres store arbejdsindsats på forskellig vis i diverse udvalg for at få dette 

hus til at fungere optimalt. 

 

Da Bent Madsen jo ikke ønsker at genopstille, vil jeg gerne her sige dig tak Bent for 

mange gode år i Brugerbestyrelsen og for din lune vinkel på tingene under møderne. 

Heldigvis fortsætter du jo i Datastuen. 
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Med disse ord, håber jeg, vi får et godt og arbejdsomt kommende år, hvor vi har 

spændende opgaver på lager. 

 

Sven Levy. 

 


