
 

 

 
Brugerbestyrelsesformand  Engholmsvej 13 Telf: 47 17 22 37 
Sven Levy 3660 Stenløse  Email: sven@levy.dk 

 Referat af Årsmøde d. 20. maj, 2022 
1. Valg af dirigent: Formanden for Fonden Vicky Holst Rasmussen blev 

enstemmigt valgt. Hun konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Derefter 

blev der valgt to stemmetællere: Rie Holst og Maibritt Kaa. 

2. Brugerbestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning, som er 

vedhæftet. Derefter tilføjede han egne betragtninger. Overraskelse og glæde 

over enstemmigt at blive udpeget som formand ved sidste års konstituering. 

Han havde fået kendskab til det store frivillige arbejde, som bliver ydet for at 

HEP-huset kan fungere, og han takkede alle for den store indsats.  

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

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

4. Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen:  

Til brugerbestyrelsen opstillede Kaj Pedersen, Helle Jensen, Annette 

Sundman, Kirsten Nielsen og Benny Ludvigsen. Valgt blev Kaj Pedersen, Helle 

Jensen, Annette Sundman og Kirsten Nielsen.. 

Valg af suppleanter: Her opstillede Benny Ludvigsen, Kirsten Henriksen, Ulla 

Bay og Preben Wiberg. Valgt blev Benny Ludvigsen, Kirsten Henriksen og Ulla 

Bay. Der var 40 stemme berettigede til begge valg, 2 stemmer til suppleant 

valget var ugyldige. 

5. Eventuelt: Der blev igen spurgt til regnskab. Formanden oplyste at 

brugerbestyrelsen, der har ansvar for regnskabet, ikke er regnskabspligtig. 

Til sidst takkede formanden Mogens Christiansen for sit store engagement og 

indsats gennem årene.  

 

 

 

___________________    ____________________     ___________________ 

Dirigent:                                       Formand:                                       Referent: 

      Vicky Holst Rasmussen               Ib Sørensen                                    Inge Mossin 
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Brugerbestyrelsens beretning 
 

Selv om det er under et år siden vi sidst afholdt årsmøde her i HEP-huset, så vil vi i 
Brugerbestyrelsen gerne tilbage til ”normalen” igen efter Corona- nedlukninger og 
udsættelser af rigtig mange aktiviteter og rutiner. 
Et årsmøde i maj, passer godt til aktiviteterne i huset og er også i overensstemmelse med 
HEP-husets vedtægter.    
Efter årsmødet den 5. august 2021 konstituerede Bestyrelsen sig, som det fremgår af 
skrivelsen fra den 14. 8. 2021 og som også er på HEP-husets hjemmeside og som opslag på 
tavlen her i huset. 
Brugerbestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde. 
På Bestyrelsesmødet i august 2021 blev der nedsat arbejdsgrupper, hvor medlemmer og 
suppleanter fordelte opgaverne imellem sig: 
Biblioteksgruppen, Café/køkken/rengøringsgruppen; Web/sekretærgruppen, 
Vedligeholdelsesgruppen og Økonomigruppen. Arrangementgruppen er erstattet af ad hoc 
grupper. 
Det var en glæde at se, hvordan der igen kom liv i huset efter åbningen i   august og 
opbakningen fra brugerne af huset var stor. Og her stod Caféværterne klar til at tage imod og 
indgå i de nødvendige vagter for at servicere brugere og gæster. 
Men allerede i oktober måned, måtte bestyrelsen forholde sig til nye restriktioner på grund af 
Corona. Efter dialog med Egedal kommune, besluttede vi at følge det ”sunde fornufts” princip. 
Dette meddelte vi foreningerne og brugerne, og det var tydeligt, at det tog man godt imod. 
Der blev sprittet borde, kort, mønter ja stort set alt blev sprittet af. Man passede godt på 
hinanden.      
Og stor tak for det. 
For huset betød det blandt andet, at der måtte indkøbes flere dispensér af en type der gjorde 
det nemmere at bruge. Og selvfølge meget mere håndsprit. 
Som alle ved, så måtte Danmark Corona nedlukke igen i december måned 2021. 
Og vi kunne først åbne igen den 17. januar 2022.  
Det er vores indtryk, at flere af foreningerne nåede at holde deres juleafslutninger, men der 
var også flere der igen måtte udskyde både julearrangementer og nytårskure. 
HEP-husets traditionelle Nytårs kur, hvor Lions er meget velvillige med økonomisk støtte, 
måtte vi aflyse. 
Vi satser på at kunne afholde et ”start sæson” arrangement med hjælp fra Lions i august 
måned. 
Der er afholdt to møder med caféværterne siden sidste årsmøde. Et i oktober 2021 og et i 
februar 2022.      
Det bliver mere og mere tydeligt, at HEP-huset, som bygning og inventar m.m. efterhånden 
har nogle år på bagen. 
Selvom der med stor nidkærhed passes godt på alt, så viser tidens tand sig. 
Helt tydeligt viser det sig ved, at huset bliver malet og udenomsarealerne for en større 
omgang. Men også mindre reparationer er mere og mere påkrævet.   
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Reparationer på opvaskemaskine, og køleskabs udskiftning og supplerende indkøb af service 
m.m.  
Alt sammen noget der kræver økonomi. Disse udgifter er ikke kun nogle HEP-husets brugere 
skal afholde, men fordeles efter de principper der er aftalt med Egedal kommune og HEP-
husets Brugerbestyrelse i Administrationensaftalen.      
Bestyrelsen har været nødt til at udskifte to Pc’er og forny diverse abonnementer på software 
for at kunne klare administration af blandt hjemmeside, reservationer m.m. En 
printer/kopimaskine er også blevet udskiftet. Dette er en udgift, der påhviler HEP-husets 
brugere.  
Økonomi:  
Den økonomi, som Brugerbestyrelsen administrer og har til rådighed, bygger alene på de 
indtægter, som kan skabes ved salg af kaffe, kage, øl og vand. Og i få tilfælde donationer fra 
foreningerne. 
Råvarerne til disse ting udgør selvsagt den største del af alle udgifter til den daglige drift af 
HEP-huset og til servicering af brugerne,  
Men ved at tage et mindre overhead, er det muligt at skabe det nødvendige råderum til for 
eksempel de udgifter, der er nævnt tidligere i denne beretning. 
Det er ikke brugerbestyrelsens opfattelse, at der skal oparbejdes en stor kassebeholdning, 
men det er magtpåliggende for Bestyrelsen, at kassebeholdningen er så stor og stabil, at vi 
hele tiden kan følge med det investeringsbehov, der kommer løbende og som vi er forpligtiget 
til ifølge administrationsaftalen med Egedal kommune.  
Vi vil for alt i verden undgå at komme i den situation, hvor det er nødvendigt at tømme kassen 
for at kunne drive HEP-huset.        
Med stigende priser (og priser der ikke her været reguleret i mange år) var det nødvendigt 
med en prisstigning på det, der sælges i HEP-huset. 
Med denne prisstigning sikrer vi det nødvendige råderum i kassebeholdningen.   
De nye priser blev vedtaget af Brugerbestyrelsen og meddelt foreningerne og selvfølgelig sat 
op på tavlen, som en ny prisliste. 
Brugerbestyrelsen har efterfølgende drøftet priserne igen på foranledning af, at der er 
foreninger der syntes, at kage til store arrangementer er blevet for dyre. 
Derfor vil Brugerbestyrelsen afvente prisudviklingen og se på disse priser igen efter ferien.   
Man kan følge Brugerbestyrelsens arbejde på de fyldestgørende referater der bliver sat op på 
HEP-husets opslagstavle. Og så er man altid velkommen til at kontakte Brugerbestyrelsens 
medlemmer.        
I Brugerbestyrelsen vil vi gerne benytte lejligheder til at sige en stor tak til alle caféværterne 
for jeres indsats for HEP-husets brugere i denne periode. En særlig tak fordi I har stillet op i 
de lidt svære tider med Corona restriktioner hvor I blandt andet skulle bære visir og spritte 
rigtig meget mere af. 
Tak fordi I passede på os. 
Også en stor tak til alle de frivillige i foreningerne der stiller op og gør en indsats for at der kan 
afvikles aktiviteter til glæde for HEP-husets brugergruppe. Tak for det.   
   
HEP-huset Brugerbestyrelsen      
   


