
Generalforsamlingen 2014 mandag den 26.maj kl. 19.30 

Mødested: Voerladegård Skole 

Fremmødte: 7 personer 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år  

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af formand  

8. Valg af kasserer  

9. Valg af sekretær  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

12. Valg af revisor  

13. Valg af revisorsuppleant  

14. Eventuelt 

 

Referat: 

ad. 1 Valg af dirigent og referent: 
  

 Peter Glibstrup valgt som dirigent 

 Dorthe Munch Sand valgt som referent 

 

 

ad. 2  Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år:  

 

Formanden gjorde rede for: 

 Udenomsarealer - besluttet 

 God sæson for hallen mht. til aktiviteter 

 Småskader – er udbedret 

 Hallen bygget og åbnet i 2013, hvilket er fantastisk 

 Skolefesten 2014 var første gang at hallen kunne bruges i det regi. Fungerede rigtig fint. 

 

 

 

ad. 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:  

 Se bilag med Årsregnskabet for foreningen 1/1 – 31/12 2013. Regnskabet er godkendt. 



 

ad. 4 Fastsættelse af kontingent:  

 

 0 kr. 

 

ad. 5 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: 

 

Forelagt og godkendt.  

 

ad. 6 Behandling af indkomne forslag:  

 

 Ingen indkomne forslag. 

 

ad. 7 Valg af formand:  Jesper Torp - genvalgt 

ad. 8 Valg af kasserer: Jens Christian Jensen - ikke på valg 

ad. 9  Valg af sekretær: Dorthe Munch Sand – ikke på valg 

ad. 10  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Lindencrone Lavridsen,  

 Poul Skaaning – begge er genvalgt, Thomas Grønning – ikke på valg 

 

 

ad. 11  Valg af Suppleanter til bestyrelsen: Peter Glibstrup 

 

ad. 12  Valg af revisor: Peter Ekstrøm 

 

ad. 13 Valg af revisorsuppleant: Peter Glibstrup 

 

ad. 14 Eventuelt: 

 

 Flere personer til generalforsamling: forslag – brug indkaldelse via maillisten. 

 Lån af hallen: Retningslinjer fra kommunen skal undersøges. Punktet kommer på 

bestyrelsens næste møde. 

 

Jesper indkalder til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ref. Dorthe Munch Sand 

 

 


