
Generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 

Der var 27 medlemmer til stede + 2 børn 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

Bent Drevald valgt. 

Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

indbydelsen var afleveret i postkassen i god tid af Robert 

 

2. Valg af referent: Susanne Kaae 

hun var den eneste med pc klar 

 

3. Bestyrelsens beretningen for det forløbne år. 

Claus Reiche aflagde beretning. 

hovedpunkterne var: kontingenter – tilskud - arrangementer 

Beretningen lægges på hjemmesiden. 

 

En god beretning. Ingen kommentarer til beretningen. Stort bifald. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 

Frede Hansen fremlagde det reviderede regnskab. 

 

En bemærkning til forsikringer. Stig og Frede gennemgår husets forsikringer. En såkaldt 

behovsanalyse. 

Besparelsen på varmen er bl.a. på grund af, at bestyrelsen og kortklubben ikke holder møde i huset 

i vinterhalvåret.   

Der er et ønske om, at likvide midler fremover kan ses i resultatopgørelsen. 

 

5. Indkomne forslag. 

Sidste år blev der fremsat et ønske om at udarbejde en folder: Velkommen til Røgen. En praktisk 

information om vores samfund.  

Grethe og Stig har udarbejdet et forslag. Eventuelle ændringer afleveres til Stig. 

 

Bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægts ændringer, sådan at vedtægten er i overensstemmelse 

med årets gang og dagligdagen.  

§3, generalforsamling i marts 

§5, personlig kontingent – og ikke husstandskontingent 

§7, suppleanter kan deltage. Samt øvrige tilknyttet. Uden stemmeret 

§ 16, og støttekontingent.  

 

De foreslåede ændringerne er vedtaget. 

 

Spørgsmål til §12. kommercielle formål – Hvordan kan / skal det fortolkes? – Den fortolkning må 

bestyrelsen se på. 

 

 



6. Valg til bestyrelsen 

på valg er: 

Claus Reiche – ønsker ikke genvalg  

Susanne Kaae – modtager genvalg 

Lars Bøgelund Jakobsen – ønsker ikke genvalg 

Rie Grotkjær – modtager genvalg 

 

Benny Præstegaard og Søren Tiedemann valgt for 2 år.. 

 

Bent Drevald som ikke er på valg i år, har meddelt, at han går af i utide. 

Suppleant Robert Dalby  indtræder i bestyrelsen – valgt for 1 år. 

 

 

7. Valg som suppleant til bestyrelsen 

på valg er: Stig Madsen – genvalgt for to år 

 

Da Robert er indgået i bestyrelsen, skal der vælges en suppleant for et år. 

Christian Holmstrup valgt som suppleant for et år. 

 

 

8. Valg som Landsbyrådsrepræsentant 

på valg er Claus Reiche. 

Rie Grotkjær valgt som Landsbyrådsrepræsentant. 

 

 

9. Valg af kritisk revisor 

på valg er: Sørn Slot 

Genvalg til Sørn Slot 

 

10. Eventuelt 

 

Rie bad om ordet. Claus Reiche går ud af bestyrelsen efter 20 år. Rie holdt en tale for Claus. 

Hvor hun takkede ham for han gode ideer, vedholdenhed og alle hans gode ansøgninger til diverse 

fonde og instanser som har givet mange gode penge til huset og byen. 

Claus takkede for de pæne ord. 

 

Lars og Bent fik også et par pæne ord med på vejen. 

 

Næste fællesspisning: MADHOLD  Bent Drevald indkalder og fastsætter dato. 

 

 

Aftenen sluttede i god ro og orden. 


