
 
 

Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset Birkelundgaard.  

Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.00.  

Generalforsamlingen afholdes i stuehuset på ”gården”. 

 

Formanden bød forsamlingen velkommen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 

Generalforsamlingen valgte Ib Berg til dirigent, Bjarne Dam til referent, og René Nielsen og 

Jørgen Lind som stemmetællere. 

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 6. 

 

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

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2014 og planerne for 2015.  

Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Kassereren forelagde regnskabet for 2014. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

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

 

Kassereren forelagde Budgettet for 2015. 

 

Budgetter blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling under punkt 5  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

På valg er: Formand Jørn Jensby (modtager genvalg for 1 år) 

Bestyrelsesmedlem: Aase Møller (er udtrådt af bestyrelsen var på valg i år) 

Bestyrelsesmedlem Sonja Malling (modtager ikke genvalg var på valg næste år) 

Suppleant Susanne Petersen (modtager ikke genvalg) 

Suppleant: Inger Westermann (ikke på valg i år). 

 

 

 

 



Til medlemmer af bestyrelsen valgtes Jørn Jensby (formand for 1 år), Poul Kristensen (2 år) og 

Jesper Christiansen (1 år). 

             

Til suppleant valgtes Ivan Warrer for 1 år. 

 

Den samlede bestyrelse kan ses på foreningens hjemmeside.  

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

Carsten Wittus og Jørgen Lind blev begge genvalgt som revisorer. 

Henning Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for en godt 

ledet generalforsamling. 

 

Formanden takkede herefter forsamlingen for fremmødet. 

 

Der var ca. 50 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen, der afsluttedes kl. 21.00. 

 

 

 

 

Er underskrevet af Ib Berg  Er underskrevet af Jørn Jensby  

 

-------------------------------------                  ------------------------------------ 

Dirigenten                 Formanden 


