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Ved generalforsamlingen maj 2022 blev Mads Hyldegaard, jeg selv (Solvej Waagepetersen) 
og Kresten Kjær valgt ind i bestyrelsen med Svend Johnsen som suppleant. Vi er endt med 
en rollefordeling, hvor Mads er kasserer og jeg selv er fungerende formand. Vi havde fået 
opbakning til at arrangere en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at danne en 
fuldtallig bestyrelse eller alternativt fremsætte forslag om at nedlægge foreningen. 

Det lykkedes af flere grunde ikke at få indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i 
2022. I januar løb vi ind i udfordring med at foreningens hjemmeside var blevet lukket, og vi 
brugte vores energi på at få den åbnet op igen. Herefter fulgte en proces med at få adgang 
til foreningens konto hos Nordea. Det er desværre ikke lykkedes os, da foreningen ifølge 
vedtægterne skal bestå af 5 medlemmer udover suppleant(er). Nordea vil derfor ikke 
godkende os. Processen er udsat til efter generalforsamlingen, hvor vi forhåbentlig er i 
stand til at stille en fuldtallig bestyrelse. 

I januar blev vi et uofficielt medlem mere, idet Isabel Pedersen tog kontakt og tilbød at 
hjælpe os. Det var en velkommen vitaminindsprøjtning og sammen har vi besluttet at 
arbejde for at holde foreningen kørende. Dermed er vi potentielt tre aktive 
bestyrelsesmedlemmer fremadrettet. Vi har brug for mindst én til der vil være aktiv i 
bestyrelsen for at vi kan holde momentum. Det sidste medlem kan vælges pro forma (vi har 
en kandidat), men selvfølgelig ser vi helst et aktivt sidste medlem valgt ind. Vores 
begrundelse og ønske for at fortsætte foreningen er at holde udlånsdelen af foreningen 
kørende – den del foreningen i sin tid blev grundlagt på, samt bibeholde et fælles forum for 
vores del af bebyggelsen i og omkring Hasle. 

I denne sammenhæng skal vi give en stor tak til depotbestyrerne, der har fortsat arbejdet 
med at holde udlån kørende. De er til stor hjælp for medlemmerne og uden 
depotbestyrerne ville det være meget svært fortsætte foreningen. 


