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Referat generalforsamling den 31-03-2014
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen
1) Valg af dirigent
Hans-Erik Petersen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, da den har
været indkaldt i Næstved Bladet den 8. marts og været annonceret på www.4733.dk fra den 1.
marts
2) Formanden beretning
Formanden berettede om det forløbne år, hvorefter formandens beretning blev godkendt.
På forespørgsel kunne formanden fortælle at der pr. d.d. er 96 medlemmer i forsamlingshuset.
3) Forelæggelse af regnskab
Kassereren fremlage det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt og efterfølgende var der
en debat om bl.a. forsikringsforhold var til den rette pris. Kasserer meddelte at dette var undersøgt
og kunne ikke gøres billigere.
Det blev forespurgt til konkrete projekter, og i den forbindelse er der ønske om nye vinduer og på
sigt udskiftning af opvaskemaskine og ovn i køkken.
4) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5) Orientering om bestyrelsens budget
Kassereren fremlage bestyrelsens budget for det kommende år, budgettet genspejler regnskabet,
og der er ikke lavet budget for evt. investeringer. Budgettet blev godkendt.
6) Forslag til priser på medlemsbeviser og kontingent
Bestyrelsens forslag til uændret pris på 100 kr. og kontingent på 25 kr. for bankospillere blev
godkendt. Der var ved dette punkt en del debat om navnet på medlemsbevis og strukturen for
medlemmer skal ændres, og det blev besluttet at bestyrelsen udarbejder et forslag til dette, som
skal fremlægges på næste generalforsamling.
7) Valg til bestyrelse
A: På valg er Lis Nielsen, Ulrich Steiness, Jesper Møller og Mikael Pedersen, alle genopstillede og
blev genvalgt
B: Suppleant for 1 år
Lene Brix genopstiller og blev genvalgt
C: Revisor for 1 år
Som revisor blev vores nuværende revisor Jan Weiercke genvalgt
8) Eventuelt
Da mange af de punkter som måske hører under eventuelt allerede er behandlet under andre
punkter, var der intet under eventuelt.
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