
 

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 

I stuerne på Korsagergård 

 

 

DAGORDEN: 

 

1. Valg af dirigent 

Ejvind Hansen blev af Oldermanden foreslået til dirigent, hvilket 

generalforsamlingen valgte. Ejvind konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig 

varslet og indkaldt i tide, hvorefter Oldermanden fik ordet for aflæggelse af 

beretning. 

 

2. Aflæggelse af beretning.    

Oldermandens beretning er vedlagt i bilag 1. 

Derefter bad Mogens Møller-Nielsen om ordet (se bilag 2) 

Hans Jørgen Clausen bad efterfølgende om ordet som kommentar til de to 

tidligere indlæg. Ordstyrer opfordrede bestyrelsen til at tage diskussionen videre 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2014. 

Mogens gennemgik regnskabet for 2104 og fremhævede de væsentlige punkter og 

at året totalt set havde et lille overskud. Regnskabet blev godkendt. 

Forsamlingen diskutere et udestående mellem Bylauget og Heidi, som lagde penge 

ud til drikkevarer i forbindelse med byfesten. Leif har afregnet med Heidi, 

således at Leif p.t. har penge til gode (242,50 kr.).  

Forsamlingen opfordrede - efter forslag fra ordstyreren - den nye bestyrelse til 

at finde en tilfredsstillende løsning på denne bilagssag. 

  

4. Fastsættelse af kontingent for 2015. 

Uændret 125 pr. person blev vedtaget. 

 

5. Behandling af forslag fra Laugstyrelsen 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne  

Der var indkommet et forslag fra Mogens Møller-Nielsen omhandlende 

ændringsforslag til vedtægterne, jf. § 3, stk. 1, punkt 5 (se bilag 3). Oldermanden 

havde kommentarer til ændringsforslaget (se bilag 4). Forslag til 

vedtægtsændringer blev ikke vedtaget. 



 

7. Orientering om samarbejde i Bestyrelsen, eventuel afstemning 

Oldermanden orienterede generalforsamlingen om hans beslutning til ikke at 

genopstille som oldermand. 

 
8. Valg af Oldermand og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Jens Sørensen blev valgt som ny Oldermand. Arne Winther genopstillede til 

bestyrelsen og blev valgt. Heidi Jensen og Margit Manfeld genopstillede ikke til 

bestyrelsen. Valgt som nye bestyrelsesmedlemmer er Bettina Ramstrup og Joakim 

Ilsing Sørensen. 

  

9. Eventuelt valg af Kassemester 

Dette punkt på dagsordenen bortfaldt. 

 

10. Valg af 2 Suppleanter 

Nye suppleanter til bestyrelse er Jytte Winther og Birgitte Magnussen. 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Gerner Lassesen og Per Strøm blev valgt. 

 

12. Eventuelt.  

Det blev diskuteret at det til fremtidige generalforsamlinger er mere klart, hvilke 

bestyrelsesmedlemmer er på valgt og for hvilken periode.  

 

Bilag: 

Bilag 1 Oldermandens beretning marts 2015 

Bilag 2 Bemærkninger til Oldermandens beretning af Mogens Møller-Nielsen 

Bilag 3 Ændringsforslag til vedtægterne, jf. § 3, stk. 1, punkt 5 af Mogens Møller-

Nielsen 

Bilag 4 Oldermandens kommentarer til ændringsforslaget til vedtægterne 

 

 

 

Referat sammenfattet af Rasmus Ingemann og godkendt af generalforsamlingens 

dirigent. 


