Der var indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 23 /4 -2012 kl. 13.00 på Sundholm i møde
aktivitetscentret/cafeen Sundholmsvej 36 Sundholm
Dirigent er Per Erstensen
Referent er Ole B.
I alt er der 10 stemmeberettigede og 1 uden stemmeret.
Regnskabet og blev gennemgået og blev vedtaget, dog vedtaget med 9 stemmer og 1 stemte imod
og 1 havde ikke stemmeret.
Da ”vi” ikke havde vedtægterne med så valgte formanden at læse dem op punk fra punkt. Her kørte
vi glat igennem til § 4 stk. 2 Her blev der ændret lidt i så der er kun 8 dages varsel og stk. 3. skete
der også en lille ændring. Og herunder skete der en lille ændring og her blev der besluttet at vi
kører under landsforeningens paragraffer med hensyn, at man kan godt stille op til en region uden
for sit eget nærområde.
Efter dette er der en kort rygepause og så var 8 – 9 stemmeberettigede, nogen var gået og andre var
kommet til.
De sidste enkelte punker blev læst op, og dette igen på grund af at ”vi” ikke havde vedtægterne
med.
Hele ændringerne i vedtægterne blev vedtaget.
Af indkomne forslag var der et fra et bestyrelsesmedlem
Og her drejer det om stk. 4 i vores vedtægter og her som lyder:
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær
næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med
angivelse af dagorden for bestyrelsesmødet.
Det nye forslag var og er:
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden og i dennes fravær
næstformanden – indkalder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøder ledes af sekretæren eller af en
anden af bestyrelsen udpeget person. Indkaldelsen sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for
bestyrelsesmødet.
Dette mente generalforsamlingen at dette hørte under forretningsorden, så dette blev flyttet derover
til, så dette skulle bestyrelsen selv diskuterer.
Så var der valg til bestyrelsen efter vi havde vedtaget en udvidelse af bestyrelsen.
Følgende var på valg:
Ole Brems Larsen
Ole Svendsen
Bo Jørgensen
Peter Merrild
Kim Hasborg
Edmund Jacobsen.
Og her blev stemmerne som fordelt og med antal år:
Edmund Jacobsen med 1 år antal stemmer…..3
Ole Svendsen med 1 år antal stemmer……….2
Ole Brems Larsen med 2 år antal stemmer….5

Bo Jørgensen med 2 år. Antal stemmer………6
Kim hasborg som suppleant med 2 stemmer
Peter Merrild som suppleant med 1 stemme
Grundet Kim Hasborg fravær under stemmeoptællingen og offentliggørelse bestemte
generalforsamlingen på grund af stemmelighed at Kim hasborg blev suppleant, og Ole Svendsen
indtrådte i bestyrelsen.
Så den ny Bestyrelse se sådan fra dags dato:
Per Erstensen ( Formand)
Kim Würts
Stig Bartentorph.
Peter Hollender
Naja Berg
Poul E. Nielsen
Liff Larsen
Ole B. Larsen
Ole Svendsen
Bo Jørgensen
Edmund Jacobsen
Supleanter vil være:
Peter Merrild
Kim Hasborg
Referant
Ole B. Larsen.

