
 
Dagsorden for Generalforsamlingen i Kulturhuset Birkelundgaard, 
torsdag den 4. februar 2016, kl. 19.00.  

Generalforsamlingen afholdes i stuehuset på ”gården” 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt visioner og planer 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 og planerne for 2016 lægges på hjemmesiden ultimo 

januar. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab for 2015 lægges på hjemmesiden ultimo januar. Det reviderede regnskab 

fremlægges på generalforsamlingen. 

 

4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2016 

Budgettet for 2016 lægges på hjemmesiden ultimo januar. 

 

5. Indkomne forslag 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og 

være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres 

på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, jf. bilag 1. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er: 

Formand Jørn Jensby (modtager ikke genvalg) 

Kasserer Inge Johannesson (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Dam (modtager valg som formand for 1 år) 

Bestyrelsesmedlem: Poul Kristensen (er ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Christiansen (modtager ikke genvalg). 

 

Suppleant: Inger Westermann (modtager genvalg) 

Suppleant: Ivan Warrer (afgår som suppleant, men modtager valg som 

                                                       bestyrelsesmedlem) 

Der skal således vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant. 

  

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

                   På valg er: 

                   2 revisorer: Carsten Wittus (modtager genvalg)  

                                     Jørgen Lind (modtager genvalg) 

                   1 revisorsuppleant: Henning Nielsen (modtager genvalg). 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 



Generalforsamlingen den 4. februar 2016                             Bilag 1 

 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:  
 

§ 4 Foreningens økonomiske dispositioner 

 

Der er i bankverdenen indført skærpede regler for oprettelse af netbankadgang for bl.a. foreninger. 

Den nuværende formulering af tegningsretten giver ikke mulighed for oprettelse af adgang til 

netbank.  

Formuleringen lyder således:  

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer. 

Man kan ikke få oprettet en Netbank konto, hvor både formand og kasserer tegner 

foreningen. 

Derfor skal formuleringen ændret til at formand og kasserer ”hver især” tegner foreningen. 

Derfor foreslås det at ordlyden i § 6 ”Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både 

formand og kasserer” ændres i overensstemmelse hermed til følgende og fremover får 

følgende ordlyd: 

”Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen hver især af formand og kasserer.” 

 
§ 6 Varsling af afholdelse af generalforsamling 

 

Det foreslås, at der ikke fremover skal indrykkes en annonce i Albertslund Posten med indkaldelse 

til generalforsamling.  

Sigtet er at generalforsamlingen fremover alene indkaldes ved Nyhedsbrev til medlemmerne og på 

foreningens hjemmeside. 

Det betyder, at der sættes punktum efter medlemmerne i 1. sætning i § 6, der i øjeblikket lyder 

således: 

§ 6. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne samt bekendtgørelse i 

Albertslund Posten. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og 

være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres 

på hjemmesiden. 

Med vedtagelse af ændringen ser den nye formulering af § 6 således ud: 

§ 6. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og 

være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres 

på hjemmesiden. 

 


