
Referat Årsmøde, Ældre Sagen Brøndby 

Søndag den 13. marts 2022 i Brøndbyhallen 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Lennart Larsen 

2. Årsberetningen for året 2021 til godkendelse - Godkendt 

3. Regnskabet 2021 fremlægges til udtalelse - Ok 

4. Orientering om lokalforeningens fremtidige virke – Ok – nye tanker og 

idéer -Haveven m.m. 

5. Indkomne forslag (der er/er ikke indkommet forslag) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på tur afgår: 

a. Laurits Bune, modtager gerne genvalg - Genvalgt 

b. Kjeld Bregenhof, modtager gerne genvalg - Genvalgt 

c. Karen-Lisbeth Olsson, modtager gerne genvalg - Genvalgt 

d. Tine Jargin modtager gerne genvalg - Genvalgt 

Valgene under punkt a, b, c og d, gælder for 2 år. 

7. Valg af suppleanter for ét år ad gangen 

Bestyrelsen indstiller de nuværende suppleanter Kirsten Granberg og 

Torben Lund Nielsen til genvalg – Genvalgt 

 

Jette Truesen – ønsker at stille op som suppleant – blev valgt 

 

8. Eventuelt 

Søndagscafeen – Ny tovholder Kirsten Stolberg 

Laurits Bune meddelte, at han ophører som formand og fortsætter i 

stedet som almindeligt medlem af bestyrelsen. Ny formand vælges efter 

dette møde af den nye Bestyrelse som vedtægterne foreskriver. 

Der var mødt 49 personer op til dette møde. 

 

Efter mødet blev følgende valgt af Bestyrelsen: 

Bente Lund Hansen blev valgt som formand 

Kjeld Bregenhof blev valgt som næstformand 

Tine Jargin blev valgt som sekretær 

Næstkommende møde den 4. april 2022 overvejes det, om der skal 

være endnu en næstformand. 

 

 



 

 

 

Endvidere ønskes der lavet en fælles arbejdsbeskrivelse af Laurits 

arbejde (lige nu findes flere eksemplarer), som kan fordeles ud til 

bestyrelsesmedlemmerne til næstkommende møde, hvor man så kan 

melde sig. (Kjeld) 

Laurits overleverer sit arbejde til Bente i løbet af marts måned. 

 

Referent 

Tine Jargin 

 

 

 

Økonomiske nøgletal: 

Forventede cirka-indtægter                     og -udgifter i 2022:  

 

Div.  310.000  Socialhumanitær 110.000 

Arrangementer 110.000  Arrangementer   50,000  

    Gaver tilskud mm   10.000 

    Div. lokaler mm 180.000 

 


