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Generalforsamling søndag, den 3.11.2013
kl. 19.00 på Folkehjem

Fremmødte: 77 medlemsskaber - 137 personer fremmødt herunder bestyrelsen
Svend Nielsen (§N) Lise Houman (LH), Erik Niebuhr iEN), Henrik Lund (HL)

Jette JensenfiJ)

1. Valg af dirigent Svend Nielsen (formand) bød velkommen. speciel velkomst til æres-
medlem Poul Hvid samt nye medlemmer.
Foreslået og valgt som dirigent blev Sten Hansen. Dirigenten konstate-
rede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forsamlingen var
beslutningsdygtig.

SN aflagde beretning. (beretning vedlagt)
Beretning godkendt uden kommentarer
Erik Niebuhraflagde regnskab. Overskud på t.. 13.364,00.
Regnskabet godkendt uden kommentarer,

Uændret kr. 275,00 årllgt.

Vedtægtsændringerne var blevet udsendt samtidig med indkaldelse til
generalforsamlingen.

Spørgsmåt fra salen: I § 7 ændres antal af bestyrelsesmedlemmer fra
5-7. Dette er uheldigt, såfremt bes§relsen består af 6 personer. Dette
resulterede i, at der i § 7 tilføjes: Ved stemmelighed i bessrelsen er
formandens stem rne afgørende. Vedtægtsændri n gsforsla get blev med
den foreslåede ændringL godkendt

Dirigenten oplyste at forsamlingen ikke kan godkende ændringsforsla-
gene, idet der kræves tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlem-
merne og desuden et stemmeflertal af 2/3 af de tilstedeværende.
Forslag om vedtægtsændringer skal således afgøres på en ekstraordi-
fiær generalforsamling.

Svend Nielsen genvalgt

Henrik Lund og Lise Houman genvalgt,

Eiler SchUtt og Orla Jensen genvalgt

Leif Hansen genvalgt

Forrnanden oplyste, at medlemmerne til enhver tid kan fremksmme
med ideer og ønsker til kommende arrangementer.
Da det viste sig at være en stor succes med jazzarrangement den
04.10.2013 vil man forsøge at arrangere et lSgnende arrangement i

?CI14.

Ordinær generalforsamling slut kl. 19.50

2. Bestyrelsens beretning

L 3. Fremleeggelse og god-
kendelse af det reviderede
regnskab
4. Fastsættelse af kontin-
gent

5. Fremlæggelse af og af-
stemning om forslag til ved-
tægtsændringer.

6. Valg af formand
\ 7. Valg til bestyrelse. Efter

tur afgår Henrik Lund og
Lise Houman
8. Valg af revlsorer

9. Valg af revisorsuppleant

10. Evt.

Steen Hansen
Dirigent , Jette Jensen


