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Referat af generalforsamling for aret 2020 i K0ng Borgerforening, den 9. September 2021 kl. 19.00. 

Generalforsamlingen har vaeret udsat pa grund af Corona. 

Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Hans Jensen. Hans Jensen valgt. Hans konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
varslet under hensyntagen til Corona. 

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner ved formanden, Kurt. 

Efter den nye bestyrelse havde konstitueret sig trak man i arbejdst0jet, og der var nok at tage fat pa. 

Ejendommens forsikringer: 

Efter flere rykkerbreve fra inkassofirma viste det sig, at der ikke var betalt forsikringer pa ejendommen i ca. 
1 ar Det er der nu styr pa efter et m0de med en forsikringskonsulent. 

Bank: 

I foreningens tidligere bank, Nykredit var der store problemer med at fa godkendt den nye bestyrelse. 
Bestyrelsen valgte at skifte bank til Sydbank. Efter godkendelse i Erhvervsstyrelsen og m0de med Sydbank 
lykkedes det at blive godkendt og fa oprettet en konto. Tidligere kasserer, Poul Erik R0nje hjalp til flere 
gange med at betale regninger i Nykredit. Tak til Poul Erik for det. Pa et tidspunkt inden det hele kom pa 
plads i Sydbank havde Allan og Kurt et udlaeg pa ca. 50.000 kr hver 

Bygningen, Bygaden 20, K0ng: 

Lokalerne var af den tidligere bestyrelse udlejet til Bruno Luigi, 0bjerggard B&B. Bruno havde ogsa 
radighed over Spindeskolen, som borgerforeningen betalte husleje for Denne lejeaftale blev opsagt. Der 
blev indgaet en aftale mellem K0ng Museum og Borgerforeningen om, at borgerforeningen skulle 
vedligeholde udend0rsarealet indtil 01.12.2021 i stedet for at istandsaette Spindeskolen ind- og udvendigt. 
Den 27.08.2020 blev Bruno Luigi erklaeret konkurs, og efter et par maneder fik borgerforeningen lov til at 
rydde lokalerne pa Bygaden 20, samt Spindeskolen. Oprydningen af lokalerne startede den 17.10.20 med 
nedtagning af diverse skillerum m.m. El-grupper blev fjernet og der blev sat nye el-tavler op, som opfylder 
kravene i dag. Bestyrelsen og frivillige har sat bygningen i stand bade ind- og udvendigt. Der er brugt over 
250 timer pr person. Stor tak til bestyrelsen og de frivillige. 

Nye lejere af Bygaden 20: 



De nye lejere er Nordic Pack Emballager har set lokalerne og vaeret med i beslutningen om, hvordan det 
bedst kunne indrettes til deres behov. Lokalerne var klar til indflytning den 01.03.21. 

Diverse m0der: 

Den 03.05.21 m0de med Vej og Park, Vordingborg kommune, hvor f0lgende blev dr0ftet: Fortov i K0ng, 
beskaering af traeer ved praestegarden, parkeringsplads ved Bygaden 20 og opsaetning af kantsten omkring 
flagstaenger ved parkeringspladsen. Kommunen ville gerne hjaelpe med grus pa fortovene, men det ville 
kraeve, at ejer/lejer selv holder fortovene. 

Den 09.06.21 var borgmester, Michael Smed og Daniel Irvold til m0de, hvor der blev dr0ftet udvikling af 
omradet (nyt boligomrade). M0det sluttede med besigtigelse af ejendommen, Bygaden 20, 
fodboldanlaegget og omkringliggende arealer 

Afsiutningsvis: 

Renovering og vedligeholdelse af Bygaden 20 er ved at vaere afsluttet. 

Fremtidsplaner 

Forslag om, at Egnshuset benyttes mere, f.eks. til sociale arrangementer 

Information omkring borgerforeningen (hvem er vi). 

Formandens beretning blev godkendt. 

Forelaeggelse af arsregnskab: 

Regnskabet blev gennemgaet af kassereren, Allan, som informerede om, at der er brugt mange penge pa 
istandsaattelse af ejendommen bade indvendig og udvendig. Der er styr pa 0konomien. Regnskabet 
tilgaengeligt pa hjemmesiden K0ng Web, hvor alle kan se det. 

Regnskabet blev godkendt. 

Forslag fra bestyrelsen om aendring af vedtaegter § 3 formal til: 

Foreningens formal er at varetage K0ng Sogns beboeres faelles interesse ved at udvikle og styrke et godt 
forhold me Hem borgerne, samt et godt forhold til myndighederne, og at arbejdefor at bevare og udvikle 
omradet. 

/Endring af vedtaegter blev vedtaget. 



Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

Valg til bestyrelsen: 

F0lgende blev valgt: Allan Hansen, Bjarne Kristensen og Henrik Andersen. 

Suppleanter: 

F0lgende blev valgt: Agni Andersen og Gitte Larsen. 

Valg af ekstern revisor og kritisk revisor: 

Valg af ekstern revisor Beierholm 

Valg af kritisk revisor Bjarne Larsen. 

Eventuelt: 

Sp0rgsmal omkring b0rnehaven i K0ng, hvad sker der med udviklingen. 

Sp0rgsmal om, hvad sker der pa Bankevejen 2 (Gamle benzinstation). 

Forslag om kontaktperson til politiet. Hans Jensen vil gerne vaere kontaktperson. 

Faellesspisning i omradet. 

Ros til bestyrelsen for stort arbejde i arets l0b med ombygning af ejendommen Bygaden 20. 

Generalforsamlingen sluttede kl 20.30. Flot fremm0de med 32 personer i alt. 

Dirieent Hans Jensen Sekretaer B0je Nielsen 


