
HE?-huser relf 4717 1554

ena,il: hcplr$@Stt6il"com
IIj. side: war.h*yltat*.dk
Handelsbanken 649§2006944
CVRISE-øI il35ll38

Carkbergvej 4
3660 §tenlsse

Referat af Årsm Øde 5. augu *,2A2L
L. Valg af dirigent: Karsten SØndergaard blev enstemmigt valgt.

2. Brugerbestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning. Efterfølgende

blev der spurgt ind til om der var cafeværter nok. Med diverse rokeringer går

det lige. Der blev også spurgt om cafeværter skal checke coronapas. Det er

ikke nødvendigt, men man skal kunne fremvise det. Formandens beretning er

vedhæftet.

3. Drøftelse af indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogen forslag.

4. Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen:

FØlgende var på valg: Lilly Højgaard, Lene Ravn, Søren Mortensen, lnge

Mossin. De blev alle genvalgt. Desuden blev lb Sørensen valgt ind.

Valg af suppleanter: Kirsten Henriksen, Ulla Bay og Mogens Christiansen. Der

var 50 stemmeberettigede.

5. Eventuelt: Lene Ravn takkede Sven for hans indsats. Der blev spurgt til

formandsposten. Bestyrelsen konstituerer sig efter mØdet.

Egedal Høreforening er meget glade for samarbejdet med Huset. De vil gerne

gØre brug af køkkenet. Det har de gjort tidligere men der er kommet en ny

ansvarlig. Der kommer svar fra bestyrelsen snarest.

Karsten Søndergaard gav på egne og kommunens vegne stor tak for

samarbejdet.

Formanden takkede Karsten Søndergaard for et godt ledet mØde.

Til takkede Sven for sine mange år i bestyrelsen.
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Referent:

lnge Mossinnsen

Brugerbestyrelsesformand
Sven Levy

Engholmsvej 13
3660 Stenløse

Ielf:47 17 2237
Emall: sven@levy.dk
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Bru gerbestyrelsens beretning
for perioden fra sidste Årsmøde den 23 . maj 2A19 og til dette Årsmøde afholdt den 5.

august 2021.
Der er løbetmeget vand i åen siden sidste Årsmøde i maj 2019.
På grund af Corona smittefaren blev HEP-huset nedlukket den 11. marts 202A efter
myndighedernes anbefaling og Årsmødet2}2} blev udsat til september 2020.
Det skulle vise sig, at det heller ikke kunne lade sig gøre i september, da huset igen
måtte lukke ned og denne gangmed en ekstra lang lukketid, så Årsmødet i maj 2021
heller ikke kunne aflroldes på grund af alle fortsatte Corona restriktioner.
Brugerbestyrelsen holdt ekstraordinært møde der. 16.9.20 og da alle i bestyrelsen var
indstillet på at fortsætte under disse omstændigheder, konstituerede man sig 21.9.20 med
kasserer Kirsten Toft Larsen som ny formand og Sven Lerry fortsat i bestyrelsen. - Med
stor beklagelse og sorg døde Kirsten Toft Larsen desværre pludselig den 28. oktober oo

Sven Levy overtog igen formandsposten og 1. suppleant Benny Ludvigsen indtrådte i
- bestyrelsen.

Kirsten Toft Larsen var en effektiv og dygtig kasserer og var safirmen med andre meget
initiativrig i forbindelse med diverse tlltagvedrørende Corona.
I forbindelse med de mange ekstraordinære trLtag, der skulle ske på grund af Corona
smittefaren vil Brugerbesfyrelsen gerne takke alle de mange, der leverede en

ekstraordinær stor indsats med rengøring, opmåling, indkøb af diverse væmemidler
m.m. - Ligeledes tak til Kommunen, der på forespørgsel bevilgede ekstra timer til
oftere rengøring af toiletterne.
Af nye tlltag skal næ'ønes, at HEPhuset har fået en cykelgarage i forlængelse af skuret,

så cyklerne nu står itøwejr. - Der er installeret automatiske vandhaner, så berøring ikke
er nødvendig.
Der er blevet installeret Mobilt Bredbånd på 200GB, der har forbedret internettet
betydeligt med en meget fornuftig månedlig ydelse i forhold til fastnet, takket være Bent
Eckbergs indsats.
Ikke at forglemme fejrede IIEPhuset 10 års jubilæum den 20. januar 2020 med så mange
gæster, at dq måtte bæres mange ekstra stole ind. Der var flere taler, blandt andre af
Borgmester Karsten Søndergaard og tidligere borgmester Willy Eliasen fortalte om
husets tilblivelse, der startede tilbage i2002. Til lejligheden var der også digtet en

fødselsdagssang af Leif Jensen, Stenløse på melodien "Jeg en gård -ig bygge vil". -
Stenløse-Veksø Lions havde sørget for champagne og kransekage. - Det blev en god
dag atmindes. t
Vi måtte desværre også tage afsked med et andet bestyrelsesmedlem Hanne Petersen,

der døde den 4. maj 2021og som havde været medlem af Brugerbestyrelsen i flere år. -
2. suppleant Søren Mortensen indtrådte i bestyrelsen.
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En stor tak skal også lyde til alle vore dygtige cafeværter, der efter den lange stand-by
tid har lovet at stille op igen.
Med disse ord håber jeg, atvi igen kan få mulighed for at bruge vores dejlige HEPhus,
som åbner for aktiviteter på mandag, den 9. august. De allerfleste af os er jo nu
vaccineret og alle forholdsregler bliver overholdt, så mismod kan forvandles til glæde
og optimisme.
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