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Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset Birkelundgaard. 

Torsdag den. 4. februar 2015 kl.19.00 

Generalforsamlingen afholdt i stuehuset på ”gården” 

Formanden bød forsamlingen velkommen 

1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

Generalforsamlingen valgte Ib Berg til dirigent, Bjarne Dam til referent, og Jørgen Lind og 

Carsten Wittus som stemmetællere. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i forhold til vedtægternes § 

6. 

2: Beretning om foreningens virksomhed i det froløbne år, samt visioner planer. 

Den udleverede skriftelig beretning blev gennemgået af formanden, hvorefter den blev 

enstemmigt godkendt. 

3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4: Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2016. 

Kassereren forelagde regnskabet for 2015 og budget 2016. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

5: Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændringer af vedtægterne. 

§4 ændres til: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes 

foreningen hver især af formand og kasserer. 

Ændringen blev godkendt af forsamlingen. 

§6 ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes 

med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne. 

Ændringen blev godkendt af forsamlingen. 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er: 

Formand Jørn Jensby (modtager ikke genvalg) 

Kasserer Inge Johannesson (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Dam (modtager valg som formand for 1 år) 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kristensen (modtager ikke genvalg) 

Suppleant: Inger Westermann (modtager genvalg) 

Suppleant: Ivan Warrer (afgår som suppleant, men modtager valg som 

bestyrelsesmedlem) 

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Anne Svanekier. 

Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Peter Dall. 

Alle ovenstående valg blev enstemmigt godkendt af de fremmødte. 
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7: Valg af revisor og revisor suppleant. 

Der var genvalg til revisorerne Carsten Wittus og Jørgen Lind samt revisorsuppleant 

Henning Nielsen. 

8: Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og Jørn Jensby takkede 

forsamlingen for fremmødet. 

Jørn Jensby ønskede Bjarne tillykke med valget og held og lykke med arbejdet til den nye 
bestyrelse. 

Afslutningsvis takkede den nye formand, Bjarne Dam, den afgåede formand Jørn Jensby 

for dennes indsats med at udvikle Kulturhuset Birkelundgaard igennem de seneste 5 år. 

 

 

 

Herefter var der hygge i pejsestuen og generalforsamlingen sluttede kl. 21.00 

 

Er underskrevet af Ib Berg  Er underskrevet af Jørn Jensby 

Den    Den 

--------------------------------------  ------------------------------------------- 

Dirigent    Formand 

 

 

  


