Foreningen Birkerød Torvedage
Referat af generalforsamling tirsdag 27. april 2021 kl. 19.30 på zoom. Vi var i alt 8
personer.
Formand Rikke Andersen bød velkommen.
1.Valg af dirigent
Jack Otto Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Som referent blev valgt Kirsten Broager.
2.Formandens beretning. Årsrapporten blev gennemgået på skærmen:
Pga corona besluttede vi at åbne stille og roligt 6. juni, med halvt antal
stadeholdere, skiltning, god afstand og håndsprit på alle stader, borde og på
standere på pladsen. Det gik rigtig fint, og ugen efter øgede vi antallet af
stadeholdere en smule. Det viste sig at være den rigtige strategi, som fungerede
perfekt. Den blev fulgt op af interviews i Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts
Avis, der konkluderede at vi havde styr på tingene, og det havde vi. Det blev den
allerbedste sæson vi har oplevet indtil nu med stadeholdere på venteliste hver uge.
En del af vores succes kan jo også skyldes (udover at vores gruppe gør det så
godt) at der kun var os, Køge Marked og Stændertorvet i Roskilde, der havde
åbent på Sjælland. Alt gik fint men ind i september måned nedsættes
forsamlingsforbuddet til 50 personer – det var en svær beslutning, men vi valgte
at stoppe to uger før planlagt. Det ville ikke være forsvarligt at fortsætte og vi
ville ikke risikere at vores succes blev vendt til en dårlig oplevelse. Desværre
måtte vi også aflyse den traditionelle medlemsaften, der afslutter sæsonen.
Mantzius Julemarked aflystes også.
Formanden gennemgik det flotte 2020 underholdningsprogram, vist i fotos. Det var
præget af et godt samarbejde med kommunen. En ny platform er skabt i Birkerød:
https://birkeroedbymidte.dk/ Foreningen Birkerød Byforum blev stiftet i februar
2020. Foreningen er en sammenlægning af Birkerød Handelsstandforening (butiksejerne) og Ejerforeningen Birkerød Bymidte
(ejendomsejerne). Fusionen er resultatet af ét års grundigt analysearbejde, hvor
Birkerød Bymidtes kommercielle og kulturelle forhold blev undersøgt og kortlagt.
Denne indsats har givet foreningen et solidt fundament at arbejde på og ét fælles
mål at navigere efter: At skabe en inspirerende og levende bymidte til gavn og
glæde for byens borgere. Birkerød Torvedage har 2 pladser i bestyrelsen, nemlig
Rikke Andersen og Søren Stockmarr. Rikke står desuden for Bymidtens
aktivitetsudvalg.
Beretningen blev godkendt

3.Godkendelse af regnskab. Erik gennemgik resultatopgørelsen for 2020 og
budgettet for 2021. Vi har selvfølgelig ikke opnået de resultater, som vi håbede på –
selvfølgelig pga corona. Vi har brugt 22% (3.631 kr) mere end budgetteret under
punktet "Administrationsudgifter", da der i beløbet er omkring 15.000 kr til
anskaffelser til drift af torvet. Erik foreslog at tage ”anskaffelser” ud af
Administrationsomkostninger. Dette blev vedtaget og punktet tages op og besluttes
på kommende bestyrelsesmøde. Bankbeholdning: Søren mener at aktiver og passiver
bør være lige store. Mon ikke der er sket en fejl? Erik snakker med Birgitte.
Ellers kan vi kun være tilfredse med regnskabet med et overskud på 4.000 kr.
Regnskabet blev ikke godkendt, fordi aktiver og passiver ikke stemte. Idet
generalforsamlingen antager, det er en enkel fejl, blev bestyrelsen bemyndiget til at
udrede fejlen og lave et nyt regnskab og godkende det på førstkommende
bestyrelsesmøde såfremt bestyrelsen mener regnskabet er korrekt.
Efterskrift fra bestyrelsesmøde 04-05-2021: Det var en enkel fejl idet en fast line
"Aktiver-Periodeforskydninger" manglede, regnskabet er blevet rettet. Samtidig er
flytningen af "Anskaffelser" foretaget. Den nyvalgte bestyrelse (se punkt 5)
godkendte det ændrede regnskab. Det ændrede regnskab mærket 07-05-2020 er vist
i punkt 11.

4.Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent.
Udgifter var på 122.500 kr. Underskud på 20.500 kr da vi har afsat 80.000 kr til øget
underholdning og annoncer/marketing. Generalforsamlingen besluttede (ligesom det
var tilfældet under regnskabet) at flytte ”anskaffelser” ud af
Administrationsomkostninger. Dette blev vedtaget og punktet tages op og besluttes
på kommende bestyrelsesmøde. Kontingentet fortsætter uændret på 100 kr.
Både budget og kontingent blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen. Birgitte Haynes, Søren Stockmarr og Sven Friis var på valg.
De var alle villige til genopstilling. De blev alle valgt.
Bestyrelsen består herefter af:
Rikke Andersen
Erik Lindgreen
Birgitte Haynes
Brian Lund Nielsen
Jack Otto Kristensen
Søren Stockmarr
Svend Friis
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6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Kirsten Broager og Birte Kastrup genstillede
begge, og blev valgt for et år.

7.Valg af revisor. Gitte D´arcy blev valgt som revisor.

8. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen.

9.Eventuelt.
Plakater:
Erik forslår at vi på plakaterne sætter en tekst/label med rød farve: Vi åbner igen +
dato.
Rikke: Lad os kun sætte op i Bymidten.
Sven: Synes vi også skal sætte op i indfaldsveje.
Vi besluttede at gøre som vi plejer.
Luc: Hvornår åbner vi? Rikke: Tidligst 22. maj, for vi må vente på at
forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer og vi må have stadeholdere der kommer
udefra og ikke kun lokale. Rikke har kontakt med corona-linjen hver uge.
Jack/Rikke: Mads Riishede, Mantzius, har forespurgt om vores brug af en evt. indkøbt
mobil scene. En god ide til Bymidten, også for Torvedage og evt. også for
Kulturparaplyen/Kulturnatten. Pris på gang 3.500 kr.
Luc: Det er valgår. Kan politiske partier få stande på Torvedage. Ja, det plejer vi.

10.

Dirigenten sagde tak for i aften – og det gjorde formanden også!

Ref. KB 02.05.21

11.Regnskab revision2 mærket 07-05-2021
CVR35752900 - Foreningen Birkerød Torvedage
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2020

Nr.
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Omsætning

Resultat

Budget 2020

Forskel

1029 Kontingenter private

7.800,00

10.000 2.200

1030 Salg til kunder (Kontingent)

5.400,00

7.000 1.600

41.700,00
20.000,00

60.000 18.300
20.000
-

1031 Salg til kunder (stadeleje m.m.)
1032 Underholdning
1034 Sponsering/cafe
Omsætning i alt

829,00
75.729,00

5.000 4.171
102.000

26.271

Kapacitetsomkostninger
Salgs og underholdnings omkostninger
2750

Restaurantbesøg

100,00

2754 Gaver og blomster

3.551,40

2760 Generalforsamling

226,20

500 400
1.500 2.051
1.000 774

2780 Underholdning

16.500,00

45.000 28.500

2800 Annoncer og reklame

22.651,06

40.000 17.349

43.028,66

88.000 44.971

Salgs og underholdnings omkostninger i alt
Driftsomkostninger
3420 El, vand og gas

708,29

2.500 1.792

3430 Vedligeholdelse/drift

2.567,84

3.000 432

3450 Forsikringer

5.176,13

7.000 1.824

3460 Rep./vedligeholdelse af inventar

1.046,45

3470 Mindre anskaffelser

6.983,81

3480 Større anskaffelser

8.447,06

2.500 1.454
2.500 4.484
5.000 3.447

24.929,58

22.500,00 2.429,58

Driftsomkostninger i alt
Administrationsomkostninger
3600 Kontorartikler

857,00

1.500 643

3604 Edb-udgifter / software

128,75

500 371

1.574,74

2.000 425

3628 Porto og gebyrer
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3663 Kontingenter
Administrationsomkostninger i alt
Udgifter i
alt

RESULTAT

1.092,84

2.500 1.407

3.653,33

6.500 2.847

71.611,57

117.000 45.388

4.117,43

-15.000 19.117

CVR 35752900 - Foreningen Birkerød Torvedage
Balance for perioden 1/1 - 31/12 2020

AKTIVER
Periodeforskydninger
Bankbeholdning

Kr.
7.081,55
52.340,88

AKTIVER I ALT

59.422,43

PASSIVER
Egenkapital
Årets resultat
Egenkapital ultimo
PASSIVER I ALT

55.305,00
4.117,43
59.422,43
59.422,43

Regnskabet indstilles til godkendelse af foreningens generalforsamling
Den 27 april 2021

Rikke Andersen
Formand

Erik Lindgreen
Næstformand

Birgitte Haynes
Kasserer

Brian Lund Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Sven Friis
Bestyrelsesmedlem

Søren Stockmarr
Bestyrelsesmedlem

Jack Otto Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Revisorerklæring
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Birkerød den April 2021

Gitte D'arcy
Revisor
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