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Referat fra ordinær generalforsamling. 
 

Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 18:30 
på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: Niels Elvstrøm blev valgt som dirigent   

    

2. Formandens beretning  
 

Først vil jeg byde alle velkommen og jeg er meget glad for at se så mange ny ansigter. 

For at alle har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, vil jeg foreslå at vi laver en 

præsentationsrunde før vi spiser. 

 

”Krise” det er et ord der er meget oppe i tiden og derfor er det også vigtigt at påpege at vi trods alt 

har 9 medlemmer mere end ved generalforsamlingen sidste år. Så lige nu er vi 84 medlemmer og det 

synes jeg viser at vi er mange der ved at når vi står sammen bliver vi stærkere og det kan vi også se 

ved dette store fremmøde som der er her i aften. 

 

Ordet krise, det kan vi nok ikke komme helt uden om , MEN hr.og fru Danmark har for de flestes 

vedkommende flere penge til forbrug i år end de havde sidste år - det er da lidt tankevækkende.  

Så i stedet for at tænke krise, så skulle vi måske tænke mere på fristelser - altså dem man kan friste 

kunderne med, så pengene ikke bliver hjemme under hovedpuden.  

Vi skal helt sikkert arbejde hårdere i tiden fremover, pressens ynglings beskæftigelse er at fortælle 

om hvor dårligt det går, det skaber utryghed. Samtidig fortæller de at det er meget billigere at 

handle i Sverige eller hvis man handler her i landet så skal man endelig prutte om prisen. 

Der må vel være en kant, er det en god ide at prutte om priserne? eller skal vi stå fast og fastholde 

den avance som vi har brug for. 

Det kan være svært at slå på prisen, men vi kan i alt fald markedsføre os på en god service, specielle 

varer og et smilende væsen. 

 

I 2008 havde handelsforeningen mange gode arrangementer: 

 

I Marts - Generalforsamling 

 

I april fyraftensmøde med Johan Jokinen en ung dynamisk racerkører og det var samtidigt et oplæg 

til det kommende By Night 

  

I Maj – havde vi et fyraftensmøde om webshops og hjemmesider. Og så havde vi også sommerens BY 

NIGHT med Italiensk tema  - hele 44 butikker deltog. 

 

I september – havde vi en spændende aftentur i Zoologisk Have – hvor vi fik nogle fantastiske 

fortællinger om både dyr og mennesker. 

 

I Oktober have vi Halloween BY NIGHT, og på trods af vild med dans finale var der kommet virkelig 

mange mennesker på gaden. Og mange havde også klædt sig ud. Fantasien manglede heller ikke hos 

de 45 butikker deltog 

 

I November – var vi en lille sluttet flok som fik en rundvisning i folketinget. 
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Og i november fik juletræsfondene tændt de smukke træer på torvene. Det var igen en succes og 

torvene var fyldt til bristepunktet. 

 

I december afholdt vi den tilbagevendende konkurrence om den smukkeste og mest julede butik. Det 

blev endnu engang var det Bertelsen Chokolade der vandt med nogle utrolig flotte vinduer. 

 

Lokalrådet, hvor Maj-Britt repræsenterer foreningen, er nedlagt her i februar 2009 og det er 

erstattet af et lokaludvalg hvor Maj-Britt er blevet valgt ind, og hvor hun vil arbejde for bedre 

betingelser for skiltning, parkering, miljø og meget mere. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke vore lokale aviser, Brønshøj Husum Avis, Brønshøj Posten og 

Gladaxebladet, for al den positive omtale handelsforeningen og dens medlemmer har fået. Uden 

aviserne går det bare ikke. 

 

Sidst men ikke mindst jeg gerne takke hele bestyrelsen for dette store arbejde som de har udført 

gennem hele året. Det er en fornøjelse at holde møder med jer. 
        

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: regnskabet blev godkendt 

  

4. Fastsættelse af kontingent og bestyrelsesgodtgørelse: bestyrelsen foreslog at det ikke blev 

ændret, det blev vedtaget.  

5. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag var modtaget.   

6. Valg af formand: Ulla Bille Christensen genopstiller.: Ulla blev valgt. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i flg. vedtægterne. På valg er Lone Sølberg – Dikkedar og 

Maj-Britt Petersen City El-Service som begge modtager genvalg : Lone og Maj-Britt blev 

valgt. 

8. På valg som suppleanter er Lene Fritche, Fritsche Design.  June Nybo Hammer, Danske 

Bank Brønshøj som begge modtager genvalg: Lene og June blev valgt. 

9. Valg af 2 revisorer.  På valg som revisorer er: Ilja Lawaetz Linde Apotek  som  modtager 

genvalg 

Mikael Storm Nordea modtager ikke genvalg,Tom Hvillum, Danske Bank Husum  opstiller 

til denne post. 

Ilja og Tom blev valgt. 

10. valg af revisorsuppleant: Tom Hvillum opstiller som Revisor, Christian Barrett Arbejdernes 

Landsbank opstiller til denne post: Christian blev valgt. 

11. Eventuelt.: da lokalrådet nu er nedlagt takkede Maj-Britt på foreningens vegne 

Lokalrådsformand Vera Rasmussen for det lange og gode samarbejde gennem årene. 

Samtidigt blev der gjort opmærksom på at lokaludvalget har  4 fagudvalg som alle kan være 

med i hvis der skulle være en sag man brændte for inden for rammer af de respektive 

fagudvalg. 

Flemming Anthony  udtrykte at det var glædeligt at foreningen satte pris på det store arbejde 

Vera Rasmussen havde udført for vort lokalområde i de mange år hun har fungeret som 

formand. 

 

Allan Brønshøj Ure & Smykker ønskede at foreningen ville placere efterårets BY Night lidt 

tidligere da det rent vejrmæssigt måske ville være bedre, dette ønske blev taget til 

efterretning. 

                 

For referat 

Maj-Britt Petersen 


