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Mødereferat: 

 
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 29. september 2020, kl. 19.00 på Næsby Hallerne. 

 

DAGSORDEN. 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning - formandens årsberetning - om det forløbne år. 

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar. 

5. Behandling af indkomne forslag.   

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 
a.  Valg til bestyrelse:  

 Forslag: 

• Richard Andersen (RA)  Villig til genvalg 

• Henrik Krogsøe (HK)  Villig til genvalg 
   

b. Valg af suppleant:  
Forslag:   

• Nicolai Thygesen Muhs (NTM) Villig til valg 

7. Valg af godkendt revisor:    
Forslag:  EY     

8. Evt. 

 
                                            

1. Niels Peder Aalund (NPA) blev valgt til dirigent. 
o NPA kunne som det første redegøre for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

og derfor beslutningsdygtig. 
o Der var ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen. 

 
2. Richard Andersen (RA) aflagde formandens årsberetning. 

I forlængelse af formandens årsberetning, var der ingen spørgsmål fra salen. 
o Formandens årsberetning kunne herefter godkendes af generalforsamlingen. 
o Formandens årsberetning for 2019 vedlægges som bilag. 

 
3. Michael Sig (MS) fra EY fremlagde den reviderede årsrapport. 

� Der var et spørgsmål til regnskabets udformning (begrænset/fuldt). 
� Der var en kommentar til et fejlbehæftet årstal. 
o Den reviderede årsrapport kunne godkendes af generalforsamlingen. 
o Den reviderede årsrapport for 2019 vedlægges som bilag. 
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4. MS fremlagde budget for 2020. 
� Der var et spørgsmål vedr. reguleringspost. 
o Honorar for bestyrelsesmedlemmer blev foreslået fastholdt på nuværende niveau. 

Honorar for 2020 er: 

• Formand: 60.000,- kr. 

• Medlem: 12.000,- kr. 
o Budgettet for 2020 blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 
5. Der var ingen indkomne forslag til drøftelse. 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleant hertil. 

a) Valg af medlemmer 

• RA blev valgt. 

• HK blev valgt. 
 

b) Valg af suppleanter. 

• NTM blev valgt. 
 

7. Valg af godkendt revisor. 

• EY blev valgt. 
 

8. Evt. 
o Ingen bemærkninger.  

 
Øvrige bemærkninger: 

o Grundet restriktioner pga. Corona bød Annette Raabjerg denne gang gæsterne 
velkommen ved indgangen til generalforsamlingen, iført et reglementeret mundbind, 

men som altid med et varmt, venligt og imødekommende blik i øjnene. � 
o En endelige optælling viste at generalforsamlingens sammensætning var følgende: 
� 12 i alt. 
� 9 stemmeberettiget. 

 

 
 
 
 
 

Dato: 
 
 
________________________________ 
Formand: Richard Andersen  
 

Dato: 
 
 
________________________________ 
Dirigent: Niels Peder Aalund 
 


