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Ordinær generalforsamling
Stenager Forsamlingshus, Knabberupvej 189, Skibet, Vejle
Lørdag den 16. marts 2013 kl. 17:30
Tilstedeværende medlemmer.

Indledning:
Birgit Hansen bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.
Videre gik Birgit Hansen over til dagsordenens pkt. 1.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Lars Kromann, der modtog valget og straks konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidig og lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Som referent valgtes Jens Ole Vestergaard, der modtog valget.
Ad. 2. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt med applaus (se denne som selvstændig skrivelse).
Ad. 3. Regnskab og budget
Lisbeth Christensen fremlagde, uddelte og gennemgik driftsregnskab 2012 og
budget 2013.
Driftsregnskab 2012 og budget 2013 blev godkendt med applaus (se det selvstændige driftsregnskab 2012 og budget 2013).
Efter godkendelsen blev der spurgt til det flerårige underskud og hvad man vil gøre
for at rette op på dette?
Der blev svaret: Kontingentet har været uændret på et lavt niveau i en årrække og
kan om nødvendigt hæves for at skaffe en lille buffer.
Der fremkom forslag om selv at medbringe mad, når der er samling til et arrangement som f.eks. afslutningen på en sæson.
Ad. 4. Indkomne forslag
Ingen forslag, meddelelser eller bemærkninger.
Ad. 5. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):
På valg er: Birgit Hansen
Lis H. Jørgensen*
Jens Ole Vestergaard*
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Valg af 1 suppleant (for 1 år).
Valg af 1 revisor (for 1 år).
Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år).
* => modtager ikke genvalg
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På valg er Solveig Jeppesen*
På valg er Lissy Andersen
På valg er Ellen Vestergaard*

Birgit Hansen og Lissy Andersen modtog genvalg og blev genvalgt med applaus.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes: Ingrid Knop og Hans Jørgen Hvideland
Som suppleant (for 1 år) valgtes:
Erik Emborg
Som revisorsuppleant (for 1 år) valgtes: Egon Evers
Ad. 6. Eventuelt
Forslag om bedre markedsføring i form af husstandsomdelt bogtrykreklame.
DGI forespørges igen om muligheden for at hænge reklame op i DGI-huset.
Efter forslagene takkede Lars Kromann for ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut, hvilket blev kvitteret med applaus fra forsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Jens Ole Vestergaard
Referent

Bilag: Formandens beretning
Driftsregnskab 2012 og budget 2013
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