
RHF generalforsamling torsdag d. 24. februar 2022 

 

1. Valg af dirigent: Rigmor 

2. Valg af referent: Ellen 

3. Formanden – Sonja – aflagde en godkendt beretning.  

Der er pt 152 medlemmer i foreningen og 101 medlemmer i torsdagsklubben.  

Taxaordning er på standby, da der ingen interesse har været for ordningen. 

Skilt til Medborgerhuset sat op. Tønder kommune og arbejdsgruppen stod for 

finansieringen. 

Udflugten til fabrikken Letplast med besøg på Sønderskov museum og kaffe på 

Hovborg kro, var vellykket. 

Til arrangementet Smag på Rømøs natur med efterfølgende tilberedning af de 

indsamlede urter på Tønnisgård, deltog 10 personer. 

8 deltog i Svampeturen med Bente fra Tønnisgård 

Bowling og aftensmad deltog 27 personer 

Festaften på Enjoy deltog 58 personer – udgiften dækkedes af indtægten fra 

Østerfestivallen. 

Banko arrangementet deltog 75 personer 

RHF vandt konkurrencen som Tønder Kommune havde udskrevet. Præmien var et 

vellykket ophold på Højergård. 23 deltog.  

Til Østersfestivallen stegte RHF fiskefrikadeller og det gør de ligeledes til den 

kommende festival 14. – 17. oktober 2022. 

Til torsdagsklubben deltager ca 6 personer  

Sangaften med Leifband deltog 12 personer 

Ølsmagning deltog 33 personer 

Der er 4 gange fælles madlavning og der deltager ca 9 personer 

Pakkebanko deltog 10 personer 

Aloevera aften deltog 9 personer 

Julehygge deltog 22 personer 

Sushi aften deltog 

14 personer i alderen fra 12 – 85 år. 

Der er ca 6 med på cykelture og lidt flere til gåture 

Den nye ”bibliotekar” har fået fin orden i bøgerne 

 

Nye tiltag: en aften med syning og et dansk kursus.  

 

Formanden sluttede med at sige tak for arbejdsindsatsen til alle de frivillige og til 

bestyrelsen og en særlig tak til Mie, der har været med siden 2014. 

 

4.  Regnskabet blev godkendt. Der blev spurgt til negativ rente, men da det 

indestående beløb ikke er over 100.000, tilskrives ikke negativ rente. 

5.  Behandling af indkomne forsalg: ingen 

 



6. Valg til bestyrelsen: 

Sonja genvalgt 

Lilly genvalgt 

Jane genvalgt 

Nye i bestyrelsen Vita 

 

Suppleanter: Anne Marie genvalgt 

Ny suppleant Gerda 

 

7. Valg af revisorer: Søs og Margit genvalgt 

 

8. Under eventuelt roste Gerda RHF for at favne bredt og komme med fornyelser. 

Ligeledes satte hun pris på, at foreningen har bibeholdt navnet 

Husholdningsforeningen.  

 

Efter generalforsamlingen fortalte Evelyn om sin tur på Caminoen og til slut var der 

kaffe og kage. 

 

 

Fredag d. 25. februar 2022 

Ellen Nissen 

 

 

  

 

  

 


