Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Gudbjerget – plads til alle

mandag, den 23. oktober 2017 kl. 19.00
på Stokkebækskolen, afdeling Gudbjerg.
Til stede var: Knud Fink, Jytte Hansen, Aage Hansen, Anker Jensen, Kone Jensen,
Naja Stampe, Niels Christian Nielsen, Laura Junge, Anita Junge, Kenneth
Christensen, Kent Jørgensen, Mette Lauritzen, Pia Fischer, Bente Siehr Andersen,
Solveig Hansen, Palle Fischer, Jens Munk, Allan Colding, Tanja Siehr, Trine Eggert,
Mogens Stampe, Signe Petersen, Stine Winther

Referat for stiftende generalforsamling
1. Valg af stemmetællere
Jytte Hansen, Anker Jensen og Palle Fischer
2. Valg af dirigent
Knud Fink
3. Gennemgang af forslag til vedtægter
Vedtægterne blev gennemgået en paragraf af gangen.
§4 stk. 7 - der var drøftelse/input om at fondsansøgninger skulle ske i
bestyrelsen – så formuleringen blev ændret
§7 der var input om at ændre til at bestyrelsen selv sørger for at konstituerer
sig inden for 14 dage efter generalforsamling. Forslaget gør at det bliver mere
fleksibelt, hvis der skal skiftes formand mm.
Det blev vedtaget og som følge deraf blev der ændret i formuleringer og
enkelte punkter fra dagsordnen udgår.
§11 Der blev spurgt til om det ikke var nemmere at regnskabsperioden følger
et almindeligt år? Begrundelsen for udkastet om at et regnskabsår går fra 1.
august til 31. juli er dels at det er i den periode foreningen starter og det
vurderes, at det er en mere attraktiv periode at få samlet lokale til en
generelforsamling. Så det blev besluttet at fastholde udkastet.
Der blev spurgt til om der ikke skal være 2 personer, der har adgang til
netbank, selvfølgelig skal der det, så kasserer blev tilføjet i stk. 5.
Alle de input som blev godkendt er indarbejdet i vedtægterne.
4. Godkendelse af vedtægter
Vedhæftet de godkendte vedtægter.

5. Gennemgang af budget
Punktet udgår, da der ikke er noget budget endnu.
6. Fastlæggelse af første års medlemskontingent
Der blev foreslået at medlemskab pr. husstand skal koste 100 kr. pr. år og det
giver hver husstand een stemme.
Det blev vedtaget.
7. Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer (2 der vælges for 2 år og 3 der
vælges for et år)
Følgende blev foreslået og valgt:
Kristian Greve 2 år,
Signe Petersen 2 år,
Tanja Siehr 1 år,
Anker Jensen 1 år,
Mogens Stampe 1 år

8. Valg af 2 suppleanter
Mette Lauridzen,
Stine Winther
9. Valg af formand (Vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne - 1 årigt valg)
Punktet udgår som følge af vedtægtsændring, bestyrelsen konstituerer sig
selv indenfor 14 dage.
10. Valg af næstformand (Vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne - 1 årigt valg)
Punktet udgår som følge af vedtægtsændring, bestyrelsen konstituerer sig
selv indenfor 14 dage
11. Valg af revisorer (2 stk).
Knud Fink 1 år,
Jens Munk 1 år
12. Eventuelt
Input om at få mailadresser på dem, der var til stede.
God ide, som straks blev iværksat.
24. oktober 2017
Stine Winther

