
Generalforsamling d. 16. maj 2022

HJERTERUM F.M.B.A. CVR. NR. 40827692


1. Valg af dirigent og referent 
 


Bestyrelsen peger på Bernadette Eden Bruun, enstemmigt valgt 

Referent: Soroush Zand 


2. Formandens beretning fra 2021-22 v. formand Aurora Gayatri 

- At flytte til Guldsmedgade 

- Ændring af priserne

- 30-dages gratis prøveperiode uden binding

- Fordobling af medlemskaber

- Frivilliggruppe

- Udlejninger vs prioritering af medlemssted

- Kælderrum

- Udskiftning i teamet

- Inventar-fornyelse

- Café-hygge, få mennesker, ligesom åbent hus

- Koncertaftener 

- Filmaftener v. Kim

- Fællesspisningerne / åbent hus


- Spørgsmål/kommentarer:  

Felina: Fællesspisninger for alle 

Thea: Spørgsmål ang. team / bestyrelse

Bernadette: Hvad gør vi for at tage imod gæster? En snak om det.

Adam: Tavle med navn og billede af bestyrelsen (forslag)

Felina: Skilt på ligesom Unge Spirituelle


3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer Soroush Zand 

Økonomi:

- Overskud på ca. 28.000 kr i 2021

- Stabil økonomi pt. 

- Råd til investeringer i nyt inventar 

- Råd til koncertaftener 

- Deltidsansættelse for Aurora

- Råd til mindre betaling til konsulentydelse jf. administration og bogføring 


Ovenstående skyldes:

- Sparet penge på årsrapport

- Fint med indtægter fra udlejning ca. halvdelen af året 

- Fordobling af medlemstal fra efter 2021 til forår 2022

- God hjælp fra frivillig-gruppen til arrangementer, rengøring m.m. 

- En udmærket opsparing fra lockdown-perioderne. 




Fremtiden: 

- Mål om at kunne ansætte én mere på deltid til efterår ifm. de daglige opgaver, men det kræver at 
vi stiger i medlemsantal, modtager tilskud via fonde / kommunale tilskudsordninger eller via mere 
udlejning af Hjerterum. 


- Hvordan sikrer vi en stigning i medlemstal?

- Skal vi have en målrettet strategi ift. vores tilbud til medlemmerne?


- Spørgsmål/kommentarer:  

Adam: Byttehandel: hænge plakater i yogahaller. Hænge plakater på universitetet.

Felina: Hæng plakater på helsekost mv. 

Emil spørger ind til hvordan der annonceres. 

- En snak om hvilke kommunikationslinjer der bliver anvendt. 

- Mailinglisten er over 200. 

- Bernadette foreslår en kampagneuge. 

- Der bliver også fortalt om rabatordninger som man kunne få sat i værk.  

- Café Hjerterum Facebook-page, hvor man kan præsentere medarbejdere, nye drikke osv.


4. Behandling af indkomne forslag 
En bekymret medlem har skrevet om hvordan vi kan sørge for at have flere frivillige også 
ift. sygdom. En anden medlem vil gerne foreslå et åbent-hus-dag, hvor man som nyt 
medlem kan høre mere om Hjerterum (andre er enige).


5. Fastsættelse af kontingent 
Forslag til ændring fra 8000,- brutto til 11.000,- brutto samt ændre til “reduceret 
medlemskontingent”. Der var tid til en kort diskussion. Afstemning: Imod 1. For: 8 Hverken 
for eller imod: 2 Altså er forslaget vedtaget. 


6. Godkendelse af regnskabaflæggelse 
Enstemmigt godkendt.


7. Valg af formand - først 2023. 

8. Valg af næstformand. Tidligere næstformand, Shanti Krause, ønsker at træde af. 
Maria Lykke Larsen stiller op.  
Marie Lykke Larsen valgt enstemmigt. 


9. Valg af kasserer - først 2023. Soroush bliver indtil da siddende på posten. 

10. Douglas Crawford bliver siddende som bestyrelsesmedlem indtil 2023. 

11. Line Thorsted Christensen ønsker at træde af som bestyrelsesmedlem. Philip 
Lenbroch træder af som suppleant og stiller op som bestyrelsesmedlem. 
Philip blev valgt enstemmigt.


12. Valg af bogholder. Team anbefaler Soroush Zand  
Enstemmigt valgt


13. Eventuelt:  
A) Der er et forslag om, at man kan stille op til bestyrelsen som medlem eller suppleant til 
selve generalforsamlingen i stedet for at melde sit kandidatur inden. Bestyrelsen tjekker 
vedtægterne ift. forslaget til næste år.  


Vi afsluttede aftenen med et stykke musik :) 



