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Dagsorden -   Beslutnings referat 

1. Valg af dirigent.      Mogens Hardahl blev valgt til dirigent. Generalforsamlin

 konstateres rettidigt indvarslet. Til stemmetællere blev valgt  

 Jakob Sørensen og Kenn Høj Sørensen (på grund af at Kenn 

blev opstillet til bestyrelsen, overtog Aksen Thuen 

stemmetæller opgaven) 

Dirigenten oplyste at der ikke var modtaget forslag forud for 

generalforsamlingen. 

 

2. a. Formandens beretning.      Jan B. Sørensen aflagde en fyldestgørende beretning. Der  
 undervejs affødte enkelte relevante kommentarer, dog ingen 

 kritiske. Anders, Erik, Michael og Jørgen takkes for et godt 
arbejde med hhv. skolebigården og materiel forvaltningen.
  

 

b. Udvalgsberetninger Anders Kromann Nielsen aflagde beretning for Skolebigården  

 Og uddannelses udvalget. 

 Poul Nørgaard aflagde beretning for Honning udvalget. 

  

 Alle beretningen blev godkendt og applauderet  

 

3. Regnskab og budget Poul Nørregaard udleverede gennemgik regnskabet, 

der var revideret og underskrevet 

Alle spørgsmål tilfredsstillende besvaret. 

 Budget blev ikke fremlagt. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens forslag og planer  Jan B. Sørensen berettede om påtænkte tiltag og forandringer. 

 For det kommende år.  

 

Kontingent fastsættelse Kontingent fastlagt til uændret, for 2017 at være  

 Kr. 100 for aktive medlemmer 

 Kr. 200 for støtte medlemmer. 

 

5. Forslag fra medlemmerne Ingen indkomne. 

 

6. Valg af formand Jan B. Sørensen blev genvalgt uden modkandidater 

 

7. Valg af øvrig bestyrelse og sup. Fire kandidater blev opstillet, ved skriftlig afstemning blev 

 Anders Kromann og Poul Nørregaard blev genvalgt. Kenn Høj 

 Sørensen blev nyvalgt som suppleant. Jørgen Hald blev 

 behørigt takket for indsatsen i det forløbne år. 
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8. Valg af revisor Tonny Winther blev genvalgt 

 

9. Eventuelt. Der blev rejst et spørgsmål om klubhuset på Stadevej er 

 forsikret, mod eksempelvis brand. Behovet diskuteredes og det 

 blev beslutte at undersøge muligheder og priser for at der kan 

 ske. 

 

 

Bilag  Revideret og på generalforsamlingen godkendt regnskab 

 


