
 

 

 

Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen 

Referent: Jakob Larsen 

Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, 

Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex Rivera Narvaez, Lars Berg Christensen, Lars Pedersen, Svend 

Haugaard Sørensen, Thomas Kruse, Henrik Giversen, Caroline Lorenzen, Charlotte Larsen og Henning Bach. 

Næstformand Thomas Schaffalitzky fortæller om sidste års aktiviteter. Det har været et godt men også hårdt 

år. Besætningen af bestyrelsen har været meget skiftende, især i booking- og økonomi-gruppen. Men 

antallet af faste aktiviteter er steget jævnligt i løbet af sidste år. Se også “Beretningen 2014”. 

Vi har fået et par klager af nogle af vores naboer pga. musik der blev spillet for højt eller for sent på natten i 

forbindelse med fester. Vi har også haft en del problemer med private lejere, der ikke har gjort ordentligt 

rent efter sig efter fester. 

Nogle af de fremmødte på generalforsamlingen fremsætter bekymring omkring antallet a fester, der har 

fundet sted. I det nye år og i det hele taget i fremtiden vil vi have mere fokus på kulturelle aktiviteter i huset 

og langsomt nedtrappe antallet af private fester. Nogle foreslår, at vi endelig får isoleret øvelokalet for at 

reducere lydniveauet uden for bygningen. 

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. 

Eftersom at vi har fået tildelt en større mængde penge af en kommune-pulje, er vi begyndt at renovere huset 

og vil fortsætte med at gøre dette i det kommende år. 

I November afholdt vi to vælgermøder, hvor forskellige politikere blev inviteret til at diskutere lokalpolitik 

med både Trøjborgensere og interesserede andetsteds fra. Et af møderne foregik på engelsk, hvilket tiltrak 

en del udvekslingsstuderende, som ellers normalt ikke har mulighed for at høre meget om lokalpolitik. 

Vi har også haft problemer med hærværk af udefrakommende, der bl.a. har smadret ruder og sprayet 

racistiske budskaber på bygningen. Som en reaktion på det, vil vi sætte videoovervågning op og lys i garden. 

Bestyrelsen minder om, at alle de ting, som skal gøres og forbedres i huset, er opgaver, vi alle skal løfte i 

fællesskab. Ligesom vi har friheden til at skabe lige netop det beboerhus, vi gerne vil, har vi på samme måde 

også et ansvar for at gøre dette og få huset til at fungere. 

Thomas Kruse fra Beboernes Beboerhus in Sølystgade holder en kort samarbejdstale. 



 

 

 

Janne fortæller kort om husets historie, struktur, lokaler og aktiviteter, og hvordan man kan blive involveret. 

Kasserer Maria og forkvinde Janne fremviser regnskabet.  

Vi har modtaget ca. 327.000 kr. fra kommunen til husleje, vand, el, varme og lign., hvilket er vores primære 

indkomst. Sidste år overførte vi 106.000 fra forrige års regnskab, og i år havde vi ca. 173.000 kr. stående på 

kontoen. Vi må huske, at mange af vores penge er fastlåste på at skulle bruges på renovering: De 92.500 kr. 

fra kommunen og 92.500 kr. som huset selv har tjent. 

Gennem leje af lokaler tjente vi omkring 135.000 i 2013. De 43.000 kr. heraf kommer fra faste aktiviteter, 

10.000 kr. fra leje af musiklokalet og de sidste 82.000 kr. fra weekendudlejning (fester). Vi tjente altså 40.000 

kr. mere end forventet i budgettet for 2013. 

Budgettet for 2013 foreslog, at der ved dette års afslutning skulle være 20.000 kr. færre end sidste år. Ser 

man bort fra de 92.500 kr. fra kommunen, som allerede nu står på vores konto, passer det meget fint. 

Vi har stadig nogle penge til gode, især for bands der endnu ikke har betalt leje. 

Regnskabet er blevet godkendt og underskrevet af revisor Jan del Pino. Generalforsamlingen har også 

godkendt regnskabet. 

Det foreslåede budget minder meget om budgettet for 2013. 

Vi kunne godt tænke os et nyt nøglesystem, eftersom at vi har mistet mange nøgler i tidens løb. Et nyt 

nøglesystem vil koste mellem 20.000 og 30.000 kr. 

Vi vil også gerne installere et kamera og en lyscensor, hvilket vil koste omkring 2.000 kr. 

Vi diskuterer hvorvidt vi vil ansætte en booking og rengørings-ansvarlig efter lørdage og søndage. Det ville 

være en mulighed at ansætte nogen, og så til gengæld hæve lejen. Vi ender dog med at konkludere, at vi ikke 

har råd til det. 

Budgettet er vedtaget med ændringen om at afsætte 20.000 kr. til et nyt nøglesystem. 

1. Ordinære bestyrelsesmedlemmer 

For at de medlemmer, der har lysten og viljen til at give en hjælpende hånd men ikke ønsker eller har 

mulighed for at tage hele det ansvar, der følger med posten som repræsentant for en gruppe, foreslår vi, at 

det skal være muligt at vælges som ordinært bestyrelsesmedlem. Disse medlemmer vil altså ikke skulle 

repræsentere en bestemt gruppe men derimod kunne påtage sig enkelte opgaver, der primært har den 

egenskab, at de er mindre tids- eller energikrævende. 

Vedtaget. 

 



 

 

 

2. Gøre det af med suppleanter – gøre alle repræsentanter 

Vi har flere gange oplevet, at suppleanter ikke føler et særlig stort ansvar over for deres post, da de ”kun” er 

suppleanter, og i praksis er det ofte kun repræsentanten der er engageret i arbejdet. For at komme dette til 

livs foreslår vi, at vi fjerner titlen ”suppleant” og giver begge/alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte grupper 

lige stort ansvar – og lige stor indflydelse. Repræsentanterne aftaler indbyrdes, hvordan de vil fordele 

arbejdet mellem sig. I organisations- og økonomigruppen er der dog af hensyn til formelle papirer nødt til at 

skelnes mellem henholdsvis formand/kvinde og næstformand/kvinde og kasserer og økonomirepræsentant, 

men i praksis vil de stadig have lige stort ansvar. 

Trukket tilbage af stillere. 

 

3. Husmøder med inkluderende egenskab 

Husmøderne har på det seneste haft tendens til primært at omhandle økonomiske beslutninger, og dette har 

bidraget til at endnu færre har deltaget i de i forvejen dårligt besøgte møder. I det hele taget har møderne 

fungeret mest som beslutningsmøder med diskussion af punkter, som bestyrelsen havde ønske om at tage 

op og som af hensyn til vedtægterne skulle diskuteres og besluttes på et husmøde. For at komme dette 

demokratiske underskud til livs foreslår vi, at det i vedtægterne slås fast, at husmøder også skal være 

inkluderende møder, der opmuntrer og understøtter aktiv deltagelse og engagement i huset. 

Vedtaget. 

Organisation 

Forkvinde: Janne Wohlfeil 

Næstformand: Thomas R. Schaffalitzky 

PR 

PR-ansvarlig: Martin Odgaard 

Suppleant: Thomas R. Schaffalitzky 

Booking 

Booker: Matias Sørensen 

Suppleant: Boris 

Udvikling 

Vicevært: Hans Riisgaard 

Suppleant: Emil Kronjäger 

Suppleant: Jonathan Højgaard Jensen 

Økonomi 

Kasserer: Maria Mertiri 

Suppleant: Lars Berg 

Suppleant: Hans Riisgaard 

Ordinære bestyrelsesmedlemmer  

Jakob Larsen 

Henrik Giversen 



 

 

 

Charlotte Larsen 

Henning Bach 

Alle valgt. 

Revisor: Jan del Pino 

Valgt. 

Det foreslås, at kontingent forbliver 200 kr.  

Vedtaget. 

Diskussion om at hæve lejen i Lille Sal. Forskellen mellem leje i Lille Sal og Store sal er i øjeblikket meget stor 

(500 kr. mod 1800 kr.), og 500 kr. er ekstremt billigt for det flotte rum, som Lille Sal er blevet, med renoveret 

køkken og gulv. Hvis vi hæver lejen, vil det desuden kunne lade sig gøre kun at afholde et halveret antal 

fester og stadig tjene det samme. Dette lægger fint i tråd med vores ønske om at have færre private fester. 

Forslag til at sænke timelejen til 20 kr./time på hverdage i Lille Sal. Dette vil gøre det endnu billigere og 

lettere for folk afholde (faste) kulturelle aktiviteter. 

På hjemmesiden vil vi skrive, at forholdet til vores naboer betyder meget for os, og at det er derfor, vi hæver 

lejen i weekender for at mindske antallet af private fester og sænker den på ugedage. Og man kan få rabat, 

hvis man vil leje lokalerne til kulturelle arrangementer i weekenden. 

Forslag for også at hæve depositummet for Lille Sal til 2000 kr.  

Forslag til at hæve lejen for Store Sal i weekender til 2000 kr., når køkkenet er blevet renoveret. 

Diskussion omkring at hæve depositum i øvelokalet. Vi bliver enige om, at det er et af de smukke ting ved 

beboerhuset, at praktisk taget alle har mulighed for at afholde en koncert her pga. den lave leje og det lave 

depositum. Hvis vi forøgede depositummet, vil mange af dem, der ellers arrangerer koncerter her, ikke 

længere være i stand til det 

 

 Nye udlejningspriser og deposita 

Lille Sal, weekend: Leje 1000 kr., depositum 2000 kr. 

Lille Sal, hverdage: 20 kr./time 

Store Sal, weekend: Leje 1800 kr. men 2000 kr. når køkkenet er renoveret, depositum 2000 kr. 

Store Sal, hverdage: Som i 2013, uændrede. 

Øvelokale og La Suite: Som i 2013, uændrede. 

Alle vedtaget. 

Intet. 
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