Karrebæk

af 2016

Møllelaug

Generalforsamling

2018

Referat

05.04.2018

Fonnanden

bød velkominen

til genera1forsam1ingen,

som havde

samlet 18 deltagere,

deraf 6 fra

bestyrelsen.
Dagsorden

i henhold

1.

af dirigent

Valg

Ole Madsen
Dirigenten
samtlige

til vedtægterne:

blev valgt.
indledte

Der var desværre
hvad den burde
2.

Bestyrelsens
Palle Birk

5.

blev

også var blevet

sat på hjemmesiden,

for perioden

maj 2017 - marts

2018.

Jeppesen

af regnskab

aflagde

Regnskabet

af indkomne

Der var ikke

indkomrnet

for 2017, underskrevet

af formand

Fastsættelse
Bestyrelsen

forslag.
for 2018
bestyrelsens

af kontingent
foreslog

200 kr. for enkelt
Forslaget
7.

Valg

budgetoverslag

for 2018 med en balance

Søren

uændret

medlem,

Juel Nielsen
von Benzon

Madsen
Dysted

kontinent:

300 kr. for husstand,

1000 kr. for firma.

godkendt.

Sørensen

Christian
Erik

for 2019

af 4 bestyrelsesmedlemmer

Maj-Britt
Erik

blev

og kasserer

blev godkendt.

forslag

af budget
præsenterede

regnskab

for 2017

Godkendt.
6.

med mail til

godkendt.

Behandling

Godkendelse

indkaldelsen

indkaldelse

3 uger før dagen.

for 2017

og godkendelse

Kaustrup

Palle Birk

lovlige

var mere end de krævede

om, hvorvidt

beretning

samt de to revisorer.
4.

generalforsamlingens

hvilket

have været.

beretning

Fremlæggelse
Nanna

9. marts,

usikkerhed

aflagde

Beretningen
3.

med at konstatere

medlemmer

for 2 år og 1 medlem
genvalgt

for 2 år

genvalgt

for 2 år

genvalgt

for 2 år

for

6t år

nyvalgt

for 2 år (i stedet for Nanna

nyvalgt

for 1 år (i stedet for Palle Birk)

Kaustrup)

på kr.166.000.

8.

Valg

af 2 suppleanter

Mette

Bestyrelsen
9.

l år
valgt

blev bemyndiget

Valg

af revisor

Niels

Rørbech

Erland

10.

for

Brammer

for 6t år

til efter behov

at finde

suppleant

m. 2.

og revisorsuppleant

CMstiansen

valgt

for 6t år

valgt

for 6t år

Eventuelt
Under

aflæggelse

af beretningen

Hans Jørgen Andersen,
Louis

spurgte

Louis

henviste

bestyrelsen

Dirigenten

til at invitere

Dirigenten

Efter

Referat

takkede

Møllelaugs

den tilstedeværende

hjemmeside

ikke var meldt

Steenstrup

ud til lokalpressen.

Formanden

som særdeles

kompetent

fundraiser

og opfordrede

ham til et bestyrelsesmøde.

til de afgående

bestyrelsesmed1ernrner

som hver fik en vin-

generalforsamlingen
dirigenten

fik overrakt

fortalte
sluttede

Nanna

Kaustrup

Jeppesen

og chokoladegave.

for afsluttet

for god styring

en flaske

om "Vindmøller
ca. kl. 21.

ved Palle Birk

webmaster

i2017.

kl. 19.50.

og forsamlingen

for god ro og orden.

for sin indsats.

generalforsamlingen

Palle Birk
Aftenen

varmt

Hansen,

erklærede

Formanden

generalforsamlingen

praesentere

at det var en forglernrnelse.

til Torben

Der blev takket
Palle Birk

formanden

som har skabt Karrebæk

til, hvorfor

kuru'ie konstatere,

kunne

Hansen

Som dirigent:
016 Madsen

iVerden"

i et powerpoint-foredrag

med 50 billeder.

og

