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Gencrolforscnling:
Volg af din3ent
Bestyrellers bcråtring.
Formqnd{ns rcdegrrelse for fortgb
frcrnlcggelsc af rcAnshab for t018 o9 budg*t ?019

Vcdtogclst of kontingcnf og honorur og distGr
§estyrdrea t*rkker sig

Rygcparsc
ValE af fermu*d
Vclg of ny basiyrelse
volE cf rcvisorer

f,tsdcreferat (ontol srclerZ):

pkt. I Peter Lcrsen blev volgt, CIg konstoterecje o'f Eenerolforsornlingen vor lovlrg rndkaldl, selv

sm der rrnar:glede dotr: og sted, men det vor der rådet bod på rned "§8 Lste" Gør drr

stemme geldende r dit kvorter.

Formonden bsd velkommsn og en §æ,rlrg velkomst trl nye grunde;ere.

I det forgangne år, hcr vr qfholdt f s§telovn og som!"nerf est

I år hor vr rkke ofhalde fosteisvn, det skyldes Åtietik skulle bruge holien den oftalte iør-

dog, vr kunre rkke afholde den om ssndogen, dc der nu kun vsr e be§tyrelsesmedlemm€r

trl at stå for olt cnsvcret og afholdelse.

Somrnerfesten blev heiler ikke afhcidt, det skyldes ot vr rkke hovde mondot trlstørre or-

rnngemer:ter f ør generolforsamlrngen vor afholdt. Bestyrelsen koncentrerede srg om ot

få ree?obleret et regnskob efter vores norrncle regnskobsmodei.

Efter" en del drckussrqn biev beretnrngen toge? tri efterref nrng.

Den nuv«rende bestyrelse hor srddet r monge år og er" nr: drænet for ønergr, det hor

vcaref svæ.rt at få nye rnd, der er gået 100% rnd r arbeldet Vr hcr skrftef kasserer og

bank. sanrt ændret for stor rjel tii elektronrsk forretnrngsqang p& å.n Eang, som hor grvef

meqet turbulens, og en fiosse rod der sorn hor kostet meget trd ot udreda ier endnu rkke

helt på ptods). så derf or hor bestyrelsen vaigt of trække srg.

Regnskobet blev gennemgået of ko§sereren Jonnrck punkt for punkt,

Jannrck stqrtede som kosserer august i8 mldt i en perrode' somtrdrg rndførta vi et regn-

skobssystenr "Dinero" for ot få styr på hvem der har betalt og hvern der skylder

fnddnvnrng cf restoncer er rkke en rrem scg og indtostning of hrlog hor veret ret vcn-

skelig.

Der vsr den del sporgsmål fr"a sclen.

Bucigettet blev gernerngået, og også her van ci€r €n del komrnenforer blondt ondet posten

på i(r. 15.000 bestyrelsesbudget.
Regnskob og budget biev taget trl efterretnrngs. Det sftsltes sf den garnle og den nye

bes§relse setter srg sammen og f år styr på økonornrer.

Kantrngent cg honorcrer en uændrecie og godkendt.
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Heiene Flethø.;, biev valgt uden modkondidot.

Carsfen Helrnarsen, biev volgt uden modkoncirdaf.

fkf" I Fdgcnde bcstlnsls€sm*dler*mrr blev rrelgf;

{lrad boncwn
Idia *aenberg
*csa Tefling
Louisa §rciier
Ånne Eiadørskav

Pkt 10

Suppleant. fva Horth
Suppleont. Sofie Juhl
Vofg af revisorer" ?eter Lsrsen

Bjorne Jensen

Revisor Suppleant. Sleen Holdt

Pkt. 11 Eventuelt: Der vsr en ciei drskussion om høle forløbef, og hvorfor der skulle gå så long

trd hvorfor greb mon ikke rnd f or lcenge srder, hvorf or bliver der rkke svoret på de morls

der sendes.

For at sikre døn bedst muirge overdrogelse har den gi. bestyrelse grvet tilsagn crn at br-

stå den nve bestyrelse bedst rnuligt r f orbrndelse med overdrogelse.

Generalf arsamlingen siuttede kl. 21:50. forsarnlingen fokkede dirigenten rned ordene f lot klorøt.

5åledas hørt og noteret.
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