
 
 

  VIBENSHAVES VENNER 
 
 

 
 
REFERAT FRA FORENINGENS GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 26. 
SEPTEMBER 2021 
 
1 Formanden bød velkommen og Bent Rasmussen blev valgt som dirigent. Han fremlagde 
dagsordenen og der var ingen bemærkninger. 

 
2. Formanden læste årsberetningen op og den omhandlede mest forårets corona 
nedlukning af Vibenshave, og de tiltag som Sarah havde foranstaltet. 
Hyggekaffe og kage udendørs og gåture i parkerne. Sarah ringede også til os og hørte om 
hvordan vi klarede isolationen og det var rart at kunne vende problemerne med hende. 
Formanden troede også at det gik rigtigt godt i Nabo Ø og at Vibenshaves Venner ikke var 
nødvendig mere, Men efter Nabo Østerbros general forsamling tirsdag 21/9 blev 
formanden i tvivl da uroen bredte sig omkring formand Bente, som gik af og Poul-Erik 
tiltrådte som formand i Nabo Østerbro. 
Derfor svarede formanden at Vibenshaves Venner stadigvæk var vigtig og skulle bevares. 
Men at Vibenshave og Nabo Ø er under e’n administration i Odensegade og derfor tæt 
forbundne. 
Vores forenings begyndelse i 2013 er omtalt på vores hjemmeside. Vibenshaves Venner. 
Da Vibenshave fejrede 50 års jubilæum i 2014 blev historien fortalt i festskriften. 
I 2006 blev Vibenshave og Nabo Ø samlet under Carl Einar som formand. 
De første 5 år aftalte Carl Einar og Grete Højrup, at Vibenshave havde egen 
administration, først derefter i 2011 gled Vibenshave helt ind i Nabo Østerbro. 
Dog fortsatte de 2 væresteder med at være forskellige til alles store tilfredshed. 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Formanden fremlagde regnskabet da kasseren havde været meget syg og derfor 
overladt til formanden. Formanden takkede næstformand Jørgen Olsen for stor hjælp. 
 

4. Derefter budget, som viste minus fordi bestyrelsen havde bestemt, at 2021 var 
kontingent fri, fordi vi ingen ture eller fester havde afholdt, på grund af corona 
nedlukningen. 
Til sidst spurgte formanden revisor om hun havde bemærkninger til regnskabet, og revisor 
Birgitte bekræftede at regnskabet var gennemgået og med forbehold fra hendes side. 
Forsamlingen godkendte regnskab og budget. 

 
5. Derefter valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter: 

Gretha Lærke genvalgt. 
Bendt Petersen nyvalgt. 
Jette Jørgensen nyvalgt. 
Bitten Petersen og Erik Antonsen suppleanter. 
Bertel Kallehave blev valgt som revisor. 
Inge Vinde blev valgt som revisor suppleant. 



 
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelses møde efter general forsamlingen. 

Lone Jensen blev valgt til formand og Jørgen Olsen til næstformand. Bitten Petersen gik 
fra suppleant til medlem af bestyrelsen og Dorte Geertsen blev suppleant i stedet for 
Bitten. 
Dette møde blev afholdt 8/10 2021. 

 
6. Bendt Petersen tilbød at ejendomslokalet kunne benyttes gratis fremover. 

 
Der var fremmødt 33 medlemmer til general forsamlingen. 
I 2020 var der 73 medlemmer i Vibenshaves venner, men 6-7 er gået bort så vi er 65 
nuværende medlemmer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen 

 
 

 

Næstformand Jørgen Olsen og formand Lone Jensen. 

 
 


