
Generalforsamling 17/2 2016. 

Referat. 

 

Hele bestyrelsen var samlet. – Michael (afbud) 

Generalforsamlingen blev afholdt i Foreningshuset. Der var 24 deltagere med 

bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Erling Kaufmann blev valgt enstemmigt. 

Han oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Gennemgang af hvad der er sket i foreningen det sidste år, og lidt om 

fremtiden. 

Der var et spørgsmål om tidshorisont for etablering af scene i grusgraven 

 

3. Regnskab. 

Per Stenz fremlagde regnskab. 

Der er et underskud på kr. 9282,65  

Samlet beholdning pr. 21/12 15 er kr. 158,002,42 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2016. 

Ingen ændring 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke kommet noget ind. 

 



6. Valg. 

På valg var følgende: 

Henning Holbek 

Laila Didriksen 

Torsten Schnieber (Ønskede ikke genvalg) 

Per Stenz                 (Ønskede ikke genvalg) 

Nyt bestyrelsesmedlem. 

Der var 4 nye kandidater der ønskede at komme ind i foreningen 

Det var følgende: 

Jan Hansen (Ikke tilstede) 

Claus Hørlyck 

Ole Nielsen 

Kenneth Madsen (Ikke tilstede) 

Der blev, for vist nok første gang nogensinde afholdt valg. Alle 6 kandidater 

var på valg, og det endte ud som følger: 

Henning   25 stemmer 

Laila          24 stemmer 

Claus         22 stemmer 

Jan            23 stemmer 

Kenneth   12 stemmer 

Ole            19 stemmer 

 

 

 

 

 

 



Dette er den fremtidige bestyrelse. 

Henning Holbek 

Laila Didriksen 

Claus Hørlyck 

Jan Hansen 

Ole Nielsen 

Henrik Hvidthøft 

Michael Svensson 

Per Perschke 

Claus Lelund 

Kenneth Madsen (Suppleant) 

Konstituering af disse vil ske på møde straks efter generalforsamlingen. 

 

Revisor           Jørgen Rasmussen 

Revisor sup.   Lars Dybdahl 

Fanebærer     Erik Birk Hansen 

 

7. Eventuelt. 

Hvad gør vi for at gøre folk opmærksom på foreningen.? 

Der blev foreslået, en fast halv side i Rundt om Ølsted, hvor alle byens 

foreninger byder velkommen til nye folk i byen. 

 

Skærmen i Brugsen skal enten drejes eller flyttes, så alle ser den. 

 

Der var en lille erkendelighed til de 2 der gik ud af bestyrelsen. 

 

Tak for god ro og orden. 


