Fengur's generalforsamling, den 11. 11.2013.
Beslutningsreferat.

Dagsorden: (referat i kursiv)
Til generalforsamlingen var der mødt 15 stemmeberettigede op, der var én fuldmagt så i alt kunne
der afgives 16 stemmer.
1. Valg ad dirigent og referent:
ad 1.: Palle Jørgensen valgt som dirigent og Ove Jensen som referent.
1.b. Valg af 2 stemmetællere:
ad 1 b.: Kirsten Fruelund og Gitte Kjær.
2. Bestyrelsens beretning:
ad 2: Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden Ditte Buch blev godkendt af forsamlingen.
3. Indkomne forslag:
ad 3: Der var ingen indkomne forslag.
4: Aflæggelse af revideret regnskab:
ad 4: Kassereren fremlagde regnskabet (se hjemmesiden) regnskabet godkendt af forsamlingen.
5. Forelæggelse ag budgetforslag:
ad 5: Budgetforslaget for 2014 blev godkendt med en forhøjelse af tilskud til ture fra 2000,00 kr.
til 3000,00 kr.
6. Fastsættelse af kontingent:
ad 6: Der blev fremlagt 3 forslag.( 1: bestyrelsen foreslår 125,00 kr. pr. medlem.) ( 2. Per
Thornberg foreslår. Første medlem på samme matrikel: kr. 150,00 Andet medlem på samme
matrikel: kr. 75,00 dette gælder for personer der er fyldt 18 år og opefter. Enkeltmedlemmer
under 18 år gratis og passive medlemmer på samme matrikel gratis.) (3. Leif Esager foreslår
kontingentfrit 2014 da vi skal nedbringe egenkapitalen).
Efter flere meningstilkendegivelser forlod et medlem og en fuldmagt generalforsamlingen, der
er herefter 14 stemmeberettigede medlemmer tilstede ved efterfølgende afstemningen.
Bestyrelsens forslag om 125,00 kr. pr. medlem over 18 år. Børn og unge under 18 år gratis, blev
vedtaget med følgende stemmer: 11 for bestyrelsens forslag. 1 imod og 2 undlod at stemme.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
ad 7: Rikke Nielsen og Gitte Skaaning genvalgt.
7b. Valg af suppleanter:
ad7 b: Annette Hald og Annemette Larsen genvalgt.
8. Valg af 1 revisor:
ad 8: Ove Jensen valgt.
9. Eventuelt:
ad 9: Aktivitetsudvalget har følgende medlemmer: Leif Esager, Hanne Nissen og Jan Nørst.
Jan Nørst gjorde opmærksom på at en præcisering af dagsordnen skal blive bedre.
Dirigenten takkede fore en livlig generalforsamling. Også en tak til værtsparret.
Referent
Ove Jensen

