
Ordinær generalforsamling d. 27. april 2012 i 
Andelsselskabet Mejlgade 53 amba. 
 
Tilstede: Steffen, HC, Birger, Per, Jens Ole, Jens Bak, Karin, Peter, Jan Lyck, Jan 
Knus, Ervin, Dorthe, Britta, Michael, Erika, Calle, Marlis, Inge-Maj, Aage, Leo. 
 
Referat. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af Årsrapport/Årsregnskab 2011 (bilag 1) 
4. Principper for ændring af selskabsstrukturen 
5. Vedtægtsændringer (bilag 2) 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
ad 1) Steffen blev valgt som ordstyrer, Per blev valgt som referent. 
 
Ordstyreren konkluderede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved opslag i 
dagspressen 14 dage forinden samt ved udsendelse af indkaldelse til vores navnebase, 
endvidere konkluderedes at forsamlingen var beslutningsdygtig efter vedtægterne. 
 
ad 2) HC fremdrog de vigtigste punkter i beretningen. Byggeriet var gået rigtig godt 
og finansieringen var på plads. På toppen af finansieringen har Fronthuset indgået en 
likviditetsaftale med Byhøjskolen som betyder at Fronthuset låner overskudslikviditet. 
Bestyrelsen har haft det første af de aftalte møder med Backstage for at blive 
orienteret om økonomi og musikarrangementer. Det ser svært ud, men de arbejder 
hårdt på projektet.  
Gyngen betalt sidste afdrag på den gæld de oparbejdede i 2007-2008. Jeg skal 
overbringe en stor tak fra Gyngen for at Fronthuset var behjælpelig da det kneb. 
Gruppe +57 som lige nu har arbejdsnavnet: veteranselskabet, er gået stærkt i luften 
med hjemmeside m.m. Jan Knus har været ankermand og I opfordres til at kikke 
nærmere på: http://veteranselskabet.dk/. Ellers står Fronthusets hjemmeside stille. 
Dorthe: Hvordan går det så nu med Gyngen? 
Per: De har stadig samarbejde med LOF men ellers er økonomien stabiliseret. Har 
ellers ikke detaljeret indsigt i Gyngens økonomi. 
Leo: Hvordan går det med Byhøjskolen? 
Per: Byhøjskolen har ligesom Gyngen været svært ramt af kommunens omlægninger 
af deres henvisningsprocedure samt lovændringer. Byhøjskolen har se over de seneste 
år balanceret med et overskud/underskud på +/- 200.000 og har en buffer på 500.000 i 
egekapital. 
 
ad 3) Per gennemgik regnskabet i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte 
regnskab og beretning. 
  
Ad 4) Principper for selskabsomdannelse (papir uddelt), HC indledte med følgende 
punkter: 

a) Der skal være et demokratisk indslag, ikke en selvsupplerende bestyrelse. 



b) Sikring af værdier til alment formål 
c) Advokat og revisor skal udføre arbejde når vi har besluttet hvad og hvordan. 
d) Vi skal have åbnet for et generationsskifte. 

 
Steffen: Vi skal fastholde at beslutningsretten tilhører andeshaverne. Disse kan så 
beslutte udvidelse af beslutningskredsen. 
 
Der var meningsudvekslinger om advokatbistand, rekrutteringsproblematikker og 
status af andelene der ligger i foreningen ”Fronthusets venner”. 
 
Ordstyrer: Vi fastholder at arbejde efter de fremlagte principper. Der vil komme indtil 
flere andelshavermøder hvor detaljerne vil være til diskussion og beslutning. 
 
ad 5) Birger begrundede vedtægtsændringerne. Der var ingen indvendinger og 
vedtægtsændringen blev vedtaget. 
 
ad 6) Ingen nye stillede op til bestyrelsen og den nuværende bestyrelse ønskede alle at 
fortsætte. De opstillede blev valgt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af: 
Birger Andersen, Steffen Hartje, Jens Bak, H.C. Lund og Jan Lyck. 
 
Ad 7) Dorthe mente det var betænkeligt at vælge en revisor der også var revisor for 
Kulturgyngen.  
Ordstyrer: Eric Sørensen genvalgt som revisor. 
 
Ad 8) Der belv spurgt til de videre faser i byggeriet. Jens Bak orienterede om 
bestyrelsens arbejde med at få de næste 2-3 faser sat på skinner. Der vil komme 
orientering via mail når bestyrlsen har et forslag til plan. 
 
 
 
 
Således refereret april 2012 
 
 
 
Steffe Hartje     Per Krogager Andersen 
Dirigent       Referent 
 


