
 

 

Referat af Kulturforeningen Amfi Vestsjællands generalforsamling torsdag den 5. maj 2022       

kl. 19.00 – 20.50 i Amfiscenens Servicebygning, Amfivej 1, Bregninge.  

Formand Morten Kyst bød velkommen til indbudte gæster, Morten og Daniel, Surf-forening, som gav 

en fyldig redegørelse for forsøgsperioden med kabelbane i 2021 samt orientering om, at banen er 

permanent til sæson 2022, hvortil der er skaffet startbudget på 880.000 kr. med sæsonstart 8. maj 2022. 

Endvidere oplystes, at der i 2022 er lejet sauna, og at Surf-foreningen hele tiden arbejder for at gøre 

området attraktivt for stedets brugere, idet de er meget glade for at have rådighed over området. Hele 

grundlaget for fortsat virke skal nedfældes i en samarbejdsaftale, som Ung Kalundborg sidste år lovede 

at lave oplæg til, hvilket skal sikre, at der er faste rammer for brug af området. Surf-foreningen gav 

udtryk for, at de gerne vil inddrages i øvrige aktiviteter på Amfi, herunder arbejdsdage. Der blev udtrykt 

tak for god dialog om opgaveløsning fra både Surf-foreningen og Amfi Vestsjælland. 

Morten Kyst takkede Morten og Daniel, Surf-foreningen, for god orientering om hidtidigt forløb og 

planer for fremtiden, hvilket blev taget til efterretning. 

 

 

Formand Morten Kyst bød herefter velkommen til generalforsamlingen, hvor der deltog 9 medlemmer, 

inkl. 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens årsberetning ved formanden 

5. Godkendelse af beretningen 

6. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 

7. Godkendelse af regnskabet 

8. Indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer 

9. Planer og visioner for næste års aktiviteter 

10. Fastsættelse af medlemskontingent 

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Hanne Moustgaard 

og Jens Kildemoes. Alle modtager genvalg) 

12. Valg af min. 2 suppleanter (på valg er Anne Esbensen, som er villig til genvalg) 

13. Valg af ekstern revisor 

14. Evt. 
 
 

Referat: 

 

 

1. Valg af dirigent 

Jan Østergaard blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet i henhold til foreningens vedtægter herom. 

 



 

2. Valg af referent 

Anne Esbensen blev foreslået og valgt. 

 

 

3. Valg af stemmetællere 

Stefan Vingborg Andersen og Per Isaksen blev foreslået og valgt. 

 

 

4. Bestyrelsens årsberetning ved formanden 

Morten Kyst orienterede om forløb siden sidste års generalforsamling den 25. maj 2021, herunder at 

alle aflyste arrangementer i 2020 var aftalt udsat til år 2021. 

Endvidere blev der orienteret om følgende: 

- Bestyrelsesmedlem Anette Schade tak sig efter kort tid ud af bestyrelsen, hvor suppleant Jens 

Kildemoes trådte ind. 

- Der er kommet flere frivillige hjælpere – tak til alle, der hjælper til ved arrangementer, slår 

græs, rydder op m.m. 

- Der har været afholdt den årlige medarbejdermiddag. 

- Der blev afholdt 3 koncerter, og den sidste blev aflyst. Lavt billetsalg = underskud i 2021. 

- Der har ikke været afholdt det årlige møde i marts med Menighedsrådet efter 2019. Kasserer 

oplyste, at der ikke de seneste år har været grundlag for betaling til Menighedsrådet. 

- Der har været arbejdsdage og flere udlejninger i 2021. 

- Kultur- og Fritidsudvalget har afholdt møde på Amfi, herunder om kabelbane og aktiviteter på 

Amfi. 

- Bestyrelsen har godkendt, at kabelbanen nu er permanent. Afventer samarbejdsaftale, som er 

lovet lavet af Ung Kalundborg. 

- Veterantræf blev afholdt torsdage maj/september 2021. Niels Brødsgaard orienterede om 

forløbet med deltageres afstemning og kåring af årets bil, hvilket starter igen torsdag den 19. 

maj 2022 til og med 25. august 2022 på samme måde som de sidste 2 år. 

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside. 

 

 

5. Godkendelse af beretningen 

Der blev udtrykt glæde over mange gode avisomtaler, og der blev spurgt ind til, om der er 

indsigelser fra naboer over støj fra kabelbanens brug, hvortil formanden oplyste, at det er der ikke, 

og at det i øvrigt er kommunens ansvar. 

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 

 

 

6. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 

Kasserer Per Isaksen gennemgik regnskabet for 2021, der er meget afvigende fra 2020, hvor næsten 

alt var aflyst på grund af corona. 

Regnskab fra revisor for 2021 giver et underskud på ca. 19.000 kr. og en egenkapital på godt 1 mio. 

kr. 

Regnskabet kan rekvireres hos kasserer. 

 

 

7. Godkendelse af regnskabet 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

8. Indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer 

Der var ikke indkommet forslag. 

 



 

9. Planer og visioner for næste års aktiviteter 

Formand Morten Kyst orienterede om planer/visioner og fortalte, 

at der i 2022 gennemføres 4 betalingskoncerter, Sct. Hans og veterantræf, 

at der er planlagt løbende vedligeholdelse på Amfi, evt. etablering af sheltere på nyt areal, 

samarbejde med Surf-klubben, således at Amfi kan leve op til at være ”kultur i naturen”, 

at kabelbanen gøres permanent og aktivitetsniveauet øges / udvides, 

at der stadig graves i området, så foreløbig bliver der ikke nogen robane, og 

at det ønskes undersøgt, om der på udvalgte parkeringsområder kan etableres overnatning for 

mobilehomes. 

Formandens orientering blev taget til efterretning. 

 

 

10. Fastsættelse af medlemskontingent 

Kontingent på 200 kr. for livslangt medlemskab fastholdes. 

 

 

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Hanne Moustgaard og Jens Kildemoes blev genvalgt. 

 

 

12. Valg af min 2. suppleanter 

Anne Esbensen blev uden afstemning genvalgt. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege en 

suppleant. 

 

 

13. Valg af ekstern revisor 

Danrevi Kalundborg (Revionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S), v/registreret revisor Carsten Nielsen, 

blev genvalgt. 

 

 

14. Evt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter Morten takkede dirigenten for god afvikling af 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


