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23. marts 2013

Referat fra Ordinær generalforsamling den 20. marts 2013
Der var mødt 14 deltagere til generalforsamlingen.
Formanden indledte med at byde velkommen og gik derefter til punkt 1
1. Valg af dirigent
Til dirigent blev foreslået Hans-Erik Pedersen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten startede med at konstatere lovligheden af generalforsamlingen, ved at konstatere
indvarsling er foretaget rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne, herefter til punkt 2
2. Formandens beretning
Formanden gennemgik beretningen for året og kom i beretningen ind på nogle fremtidige planer for
nødvendige reparationer mv.
Efterfølgende blev formandens beretningen kommenteret og der var enkelte spørgsmål , der blev
orienteret om, hvorefter formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab v./ kassereren
kasserer fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab, som blev godkendt
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Orientering om bestyrelsens budget
Kasserer gennemgik bestyrelsens budget for det kommende år, budgettet blev godkendt.
6. Forslag til pris på medlemsbeviser og kontingent
Bestyrelsens forslag til uændret pris på medlemsbeviser og kontingent på 100,- kr. for
medlemsbeviser og 25,- kr. for kontingent til bankospil blev godkendt.
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7. Valg
Da der til valg af bestyrelse blev konstateret, at der var uoverensstemmelse med vedtægternes §5
blev det af generalforsamlingen besluttet at rette dette i vedtægterne.
Vedtægternes §5 er der ændret til følgende:

Bestyrelsens sammensætning og konstituering: Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer og 1
suppleant. Man sidder for en periode af 2 år. Den årlige generalforsamling afvikles med 2 - 3 på valg i ulige
år og 3 – 4 på valg i lige år. Genvalg kan foretages. Det pointeres at valget er til bestyrelsen, ikke til en
given post! Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en
sekretær, herudover forefindes 1 ordinært medlem. Suppleanten indkaldes ved evt. fravær.
Herudover er der mulighed for at indhente udefrakommende bistand ad. hoc..
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal af medlemmer er repræsenteret ved mødet.
Beslutningerne er gyldige når et flertal af de tilstedeværende har stemt herfor. Ved stemme lighed er
formandens stemme afgørende. Der føres protokol over disse. Denne underskrives senest ved
næstkommende bestyrelsesmøde.

A:) Bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen blev følgende valgt for 2 år.
Erik Botoft
Dorthe Dall
Ole B. Nielsen
B:) Suppleant for 1 år
Som suppleant blev Lene Brix genvalgt
C:) Revisor for 1 år
Som Revisor blev Jan Weiercke genvalgt
8. Eventuelt
Der blev kort omtalt status på hvilke opgaver der arbejdes med mht. vedligeholdelse og andet i
huset. Taget over køkkenet skal repareres eller udskiftes så snart det er muligt. Der arbejdes på at
finde financerings muligheder, til forbedringer bl.a. med nye vinduer som der er indhentet tilbud på.

Dirigent: Hans- Erik Pedersen

Referat af Ole B. Nielsen
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