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Deltagere

Erik Kill, Chresten Thomsen, Johan Rudebeck (dirigent) & Malene Mogensen (revisor)
Bestyrelsen:

Henrik Vester, Hans Nissen, Henrik Mølgaard, Morten Paaske, Klaus Paaske
Afbud fra.

Andreas Jessen

Dagsordenspunkterne

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende
år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
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1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Johan Rudebæk som dirigent.

Referat/Beslutning:
Vedkommende blev enstemmigt valgt

Johan gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var varslet rettidigt
Referent: Klaus Paaske
2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det
kommende år til godkendelse.
Formanden MPa læste formandens beretning op
Referat/Beslutning:
Spørgemål:
Johan, hvem skal vi ringe til når Chresten ikke tager den mere?
Mpa: Du skal ringe til Haugaard/Jepsen på 75566123 eller 69120675 - 3
Johan, er der ikke noget med at man kunne modtage en sms fra Dansk Kabel TV
hvis Internettet var nede?
Mpa: Jo, jeg modtager en sms, men vi tager undersøger hvad vi kan gøre.

3.

Der var ingen der IKKE kunne stemme for beretningen:
Beretningen blev derefter godkendt
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Lhe: Gennemgik detaljeret regnskabet
Referat/Beslutning:
Der var ingen efterfølgende spørgsmål.

4.

Der var ingen der IKKE kunne godkende regnskabet:
Regnskabet blev derefter godkendt
Eventuelle forslag.
Ingen forslag
Referat/Beslutning:

5.

Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
Lhe: Vi har valgt at opsætte budgettet med uændret driftsbidrag.
Spørgsmål:
Johan: Hvorfor er driftsudgiften på 400.000 kr. da vi har haft stor udgift på anlægget.
Hmø: Er der i budgettet sat penge af til et nyt regnskabssystem?
Johan, I bibeholder driftsbidraget, er det konkurrence dygtigt? Jeg tænker på Trefor
bla.
Svar:
Driftsudgifter har vi valgt at holde på 400.000 kr. da vi ved ikke hvad Hau-
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gaard/Jepsen vil koste os
Cth: Vi har en aftale at anlægget gennemgås til bunds 1 gange årligt
Lhe: Nej der er ikke sat penge af til et nyt regnskabs program.
Hni: Jeg har været inde at se på andre muligheder, og der er altid et fravalg som
kunderne har, så ja, det er konkurrence dygtige priser vi har.
Referat/Beslutning:
Mpa: Vi har valgt at lade det være op til forsamlingen om driftsbidraget bibeholdes.
Beslutning:
Driftsbidraget bibeholdes
6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Klaus Paaske – modtager genvalg
Hans Nissen – modtager genvalg
Andreas Jessen (Suppleant) – modtager genvalg
Referat/Beslutning:
Klaus Paaske – genvalgt
Hans Nissen – genvalgt
Erik Kill er forslået som suppleant
Eril Kill valgt ind med stemmerne 4-5

7.

Valg af revisor.
På valg er Malene Mogensen
Referat/Beslutning:
Malene Mogensen blev genvalgt

8.

Eventuelt
Johan: Vedtægterne skal gennemgås til næste års generalforsamling
Sammensætningen af den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Morten Paaske
Næstformand: Henrik Mølgaard
Kasserer: Lars Henrik Larson
Sekretær: Klaus Paaske
Bestyrelsesmedlem: Hans Nissen
Suppleant: Erik Kill

