Referat

Christiansfeld Net
Generalforsamling
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

24.09.2013

Formidlingsrummet Christiansfeld skolde

19.00

slut;tidspunkt kl.

Deltagere

18 medlemmer samt bestyrelsen
Bestyrelsen:

Lars Henrik Larson, Hans Nissen, Henrik Mølgaard, Morten Paaske
Afbud fra.

Klaus Paaske

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.

Referat

Christiansfeld Net
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Johan Rudebeck som dirigent.

Referat/Beslutning:
Blev enstemmigt valgt

Johan konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt med dagsorden, og
var beslutningsdygtig.
Referent: Hans Nissen
2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det
kommende år til godkendelse.
Formanden MP læste formandens beretning op (vedhæftet som bilag)
Referat/Beslutning:
Beretningen blev derefter godkendt

3.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
LHL: Gennemgik detaljeret regnskabet
Referat/Beslutning:
Betaling af opkrævninger: PBS betalinger opkræves den 1. i måneden og dette mente man
er for kort respit til kontrol inden betaling skal foretages.
Dette bliver taget til efterretning, og vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Regnskabet blev derefter godkendt
4.

Eventuelle forslag.
MP gennemgik vedtægts ændringer (vedhæftet som bilag)
Referat/Beslutning:
Vedtægtsændringerne fik generalforsamlingens samtykke, så de kan vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i de relevante medier.

5.

Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
MP gennemgik budgettet og fastsættelsen af driftsbidrag med oplysninger om næste
års pakkepriser.
Referat/Beslutning:
Der er budgetteret med et underskud på 48.000,- kr. som skyldes lavere pris på
medlemmernes programkøb.
Det blev vedtaget at driftsbidraget skal fortsætte uændret.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Lars Henrik – modtager genvalg
Hans Nissen – modtager genvalg
Morten Paaske – modtager genvalg
Erik Kill (Suppleant) – modtager genvalg

Referat

Christiansfeld Net
Referat/Beslutning:
Alle blev genvalgt
7.

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

8.

Eventuelt
Ændring af dato for generalforsamling efter annoncering skal helst ikke gentage sig. Dette
er taget til efterretning.

