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14 mødte op 

Formanden Mads Peter Schreiber bød velkommen og foreslog Knud Anker Iversen som dirigent 

1. Valg af dirigent 

Knud Anker tog imod valget som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i 

forhold til vedtægterne. 

2. Valg af referent 

Tina Faber blev valgt som referent 

3. Formandens beretning  

Formandens forelagde bestyrelsens beretning for årets gang, og henviste til at man læser den 27 sider 

lange rapport på hjemmesiden under forening. Nogle af de ting som blev nævnt var blandt andet; 

generationsskifte efter 1. november, forventninger til den nye chef, en gennemgang af årets opgaver. 

Derudover var der fokus på at ETSJ ØST bliver en del af MEC i juni måned og den synergieffekt det kan få i 

det daglige arbejde og de opgaver som MEC løser nu og i fremtiden. MEC har et godt ry i kommunen og det 

er vigtigt at have fokus på at skaffe nye medlemmer til huset. Mads Peter takkede såvel bestyrelsen, de 

ansatte og de frivillige kræfter for året der gik, og alle er uvurderlige aktiver, hvis stedet skal bestå mange år 

endnu. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget 

4. Godkendelse af regnskab og budget 

Såvel regnskab som budget blev enstemmigt vedtaget. Mindre overskud i regnskab. Grøn Salon fortsætter 

efter Pia, som fratræder pr. 31/3 grundet sygdom. Det er nu Birgit Lieberkind fra ETSJ ØST, der tager sig af 

de administrative opgaver jf. Grøn Salon.  

5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent 2019 uændret  

6. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændringer blev forelagt og drøftet. Birgit Larsens forslag om at ændre § 11, stk. 2 kunne 

ikke komme i betragtning, da hun ikke var mødt op for at diskutere dette. De reviderede vedtægter vil 

fremgå af MECs hjemmeside snarest. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Følgende var på valg til bestyrelsen: Mads Peter Schreiber, Mogens Jørgensen, Bodil Josephsen og Ejner 

Stutemeyer. Alle blev genvalgt. 

Suppleanter: Jens Klarskov, Bjarne Bertelsen og Martin Brøndsager. Alle blev genvalgt. 

 

 

 



8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Time Vision ved Yvonne Paula blev genvalgt. Der vælges ikke revisorsuppleant, da Time Vision kan supplere 

med en anden revisor.  

Evt.  

Formanden sluttede af med et ønske om at MEC sætter øget fokus på affald især indsamling af plastaffald. 

Antal fraktioner er problemet i dag, når affald hentes, og næsten rengjort plast bare ryger i småt 

brændbart. Kbh. sorterer lige nu i 6 beholdere, og man har forskellige lastvogne til hvert materiale. Dette er 

med til at øge troværdigheden og ændre adfærden hos borgerne. Tina Faber fik fortalt lidt om planerne for 

et oplysningsprojekt omkring anvendelsen af biokværne i industrikøkkener i samarbejde med kommunen 

for at nedbringe madspild. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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