
Referat Generalforsamlingen 14. Marts 2018  
 
1. Valg af dirigent 
Forslag Kis Thomassen - KT blev valgt  
KT takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet med annoncering i 
Digeposten og bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. 
2. Valg af referent og stemmeudvalg 
Forslag Andreas Nissen - AN valgt 
3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 
Fremlægges af formand Andreas Nissen - godkendes af generalforsamlingen. 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
Fremlægges af kasserer Preben Kjærgaard - regnskabet godkendes af generalforsamlingen 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen forslag 
6. Fremlæggelse af budget til drøftelse 
Fremlægges af kasserer Preben Kjærgaard og diskuteres. 
7. Forslag til ændringer af vedtægter 
Forslagene fremlægges og motiveres af formand Andreas Nissen. 
De reviderede vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside. Bestyrelsens forslag blev godkendt på 
Generalforsamlingen. De væsentligste ændringer vedrører antallet af bestyrelsesmedlemmer (nedsættelse 
af antal) m.v. 
8. Valg af: 
a) formand 
Andreas Nissen - modtager genvalg (AN bliver genvalgt) 
b) valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
Preben Kjærgaard - modtager genvalg (PK bliver genvalgt) 
Pia Kristensen – bestyrelsens forslag til nyvalg (Pia er ikke selv til stede, og PK bliver valgt) 
Gerd Røll Larsen – bestyrelsens forslag til nyvalg (GRL bliver valgt) 
Susanne Thomsen – bestyrelsens forslag til nyvalg (Susanne er ikke selv til stede, og ST bliver valgt) 
Yvonne Brodersen – bestyrelsens forslag til nyvalg (YB bliver valgt) 
Lene Tomzak stiller sig til rådighed som observatør i bestyrelsen (LT bliver valgt til observatør) 
c) valg af 1 suppleant. 
Sally Hansen - modtager genvalg (SH bliver genvalgt) 
Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder iflg. vedtægterne for 2 år - og vil normalt være skiftevis. Her er alle 
valgt "indtil videre" og i løbet af 2018 udarbejder bestyrelsen en ny rækkefølge for valg af 
bestyrelsesmedlemmer m.v. 
9. Valg af 1 revisor. 
Povl Clausen - modtager genvalg (PC bliver genvalgt) 
Valget gælder for 1 år 
10. Eventuelt 
Der var intet særligt at drøfte under eventuelt, og dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til 
AN. AN takkede dirigenten for styringen og overbragte en lille gave som tak for hjælpen. 
 
Herefter gik forsamlingen over til kaffe, te og boller. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. 20.30. 
 
Andreas J. Nissen 
referent 


