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Generalforsamling   

 

Dato: 28-09-2009 

 

Sted: Engholm Kulturhus, Hadsten 

 

Indkaldt af: Kay Martins 

 

Referat: Niels Erik Pedersen 

         

 

Deltagere: Kay Martins, Tommy Pedersen, Arne Sørensen, Helge Hansen, Kaj Rasmussen, 

Jørgen Kjærgaard,  Leif Erritsø Nielsen, Leif Nielsen, Oluf Pedersen, Svend B. 

Olesen, Bjarne Hansen, Mogens Amskov, Grethe Sørensen, Mogens Vang, Carsten 

Beck, Hugo Pedersen, Niels Erik Pedersen 
       

  

Dagen startede kl. 10,00 i Engholm Kulturhus hvor Ingeborg og Kaj havde sørget for både kaffe   

og frokost. 
________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab  

4. Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 

 A. Formand: 

   Kay Martins – modtager genvalg 

 

 B. Bestyrelsesmedlem: 

   N.E. Pedersen – modtager genvalg 

 Dorthe Malmborg – modtager ikke genvalg 

 

 C: Suppleanter: 

 S. Aage Nielsen – modtager genvalg 

 Hans Jørn Hansen – modtager genvalg 

 

 D. Revisor: 

 Helge Hansen – modtager genvalg 

 Kai Hertz (suppleant) – modtager genvalg 

 

    

5. Fastsættelse af kontingent: 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 
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Punkt  1: Valg af dirigent: 

 

 Helge Hansen blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere generelforsam-

 lingens lovlige indvarsling, hvorefter han gav ordet til formanden.   

 

Punkt  2: Formandens beretning: 

   se vedhæftet bilag 

 

Punkt  3: Godkendelse af regnskab: 

 Kassereren fremlagde regnskabet for 2008/09 samt budgettet for 2009/10. 

 Efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt. 

 

 

Punkt  4: Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 Formand: 

Kay Martins – blev genvalgt 

 

 Bestyrelsesmedlem: 

Niels Erik Pedersen – blev genvalgt 

Bjarne Hansen foreslået og valgt 

 

 Suppleanter: 

Svend Aage Nielsen blev genvalgt 

Hans Jørn Hansen blev genvalgt 

 

 Revisor: 

Helge Hansen blev genvalgt 

Kai Hertz (Suppleant) blev genvalgt 

 

 

Punkt  5: Fastsættelse af kontingent: 

   Uændret kontingent  

 

Punkt  6: Indkomne forslag: 

   KM foreslog vedtægtsændring af  foreningens navn med den begrundelse at foreningen 

ikke rigtig havde nogen relationer til den tidligere arbejdsplads- 

   Der fremkom ikke et egnet navn og derfor pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at 

arbejde videre og vende tilbage til næste generalforsamling. 

 

Punkt  7: Eventuelt: 

   Sidste års julefrokostarrangement hos Arne og Leif blev forespurgt om de igen havde lyst 

til at arrangerer da alle som havde deltaget syntes det var rigtig hyggelig, begge sagde ja og 

datoen blev fast sat til den 04-12-09. 

 

 Gode forslag til næste års arrangement efterlyses. 
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 Helge Hansen foreslog at man evt. på skift kunne lade nogle lokalkendte i deres område 

arrangerer næste års udflugt. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Efter frokost var der forevisning af biogasanlæg som fremstillede brændstof, herefter var der 

fremvisning af en vindmølle og endt fremvisning bød Ingeborg og Kaj på kaffe hjemme i privaten.  

 


