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Referat af den 

Ordinære Generalforsamling 2017 

der afholdtes; Søndag den 12. november 2017 kl. 09:30 – 11.00                                                                                           

på Årsmødet på Kattinge Værk; Boserupvej 150, 4000 Roskilde  

 

Med følgende dagsorden jfr. vedtægternes § 4, stk. 4: 

 

1. Valg af stemmetællere 

Carsten Siems og Michael Fahlgren 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Kristian Poulsen, dirigent og Preben Gori, referent 

 

3. Formandens beretning 

Formand Jens Erik Holmsgaards beretning vedlægges. 

Kommentarer. 

Carsten S. roser formanden for hans store arbejde og ikke mindst en flot TV-optræden. 

Orientering om IFWP, vi fastholder medlemsskabet et år af gangen, og ser om 

udviklingen går i en retning, vi kan understøtte. Vores medlem Svend Erik Westh 

Hansen er kasserer i IFWP. 

Carsten H. J. opfordrer til at vi understøtter de nye medlemmer, med at kommentere 

deres billeder på hjemmesiden. 

 

4. Regnskabsaflæggelse/godkendelse af budget 

Konstitueret kasserer Søren Klostergaard fremlægger årets regnskab.  

Der spørges til om budgettet til et nyt konkurrencemodul vil holde. Det forventes at 

holde. 

Regnskabet er godkendt, og vedlægges 

Formand Jens Erik Holmsgaard gennemgår budgettet for både vores 4 måneders 

”mellemperiode”, og det nye rykkede regnskabsår 2018. Der er stillet forslag om at 

regnskabsåret rykkes tilbage til at følge kalenderåret. Forslaget behandles under 

Indkomne forslag. 

Budgettet ser stramt ud for 2018. Der opfordres til at vi sørger for, at budgettet kan 

holdes. Debat om vi skal udsætte hensættelser til 25-års jubilæum, hæve kontingentet, 

eller andre tiltag, der kan skabe den nødvendige luft og råderum i budgettet. 

Vi lander på en løsning hvor vi opkræver 100 kr. for alle der var medlemmer pr. 31. 

december 2016. Vi reviderer budgettet så det afspejler beslutningen, og tager højde for 

en mulig forhøjelse af budgetposten for vedligeholdelse af hjemmesiden.  

Vedtaget.    Revideret budget er vedlagt. 

 

5. Kontingent 

Kontingentet fastsættes til 400 kr. for 2018. 
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6. Indkomne forslag 

Forslaget om ændring af ordlyd i NFD's formålsparagraf ,vedtaget. 

 

Forslaget om flytning af regnskabsåret tilbage til at følge kalenderåret, vedtaget. 

 

Regnskabet vedtages på en regnskabsgeneralforsamling. Inden da er regnskabet udsendt 

til alle medlemmerne og behandlet på lokale møder i afdelingerne. Der foreslås, at vi 

bruger Skype eller andre lignende kommunikationsplatforme, for at sikre, at flest muligt 

deltager i debatten om regnskabet. 

Budgettet diskuteres og vedtages stadig på generalforsamlingen på årsmødet. 

 

7. Valg af formand 

Formanden ikke på valg i år. 

 

8. Valg af kasserer 
Steen Tørner er valgt til kasserer. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Iflg. vedtægterne kan der være op til 10 medlemmer i 

bestyrelsen.) 

Carsten Siems, Preben Gori og Michael Fahlgren er alle på valg, og modtager genvalg 

Johnny Bengtson opstiller til bestyrelsen. Valgt. 
(Flg. er ikke på valg: Jens Rasmussen, Carsten Holmboe Jensen og Susan Müller Elmau) 

Alle valgt. 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Per Finn Nielsen modtager genvalg 

Thomas Jensen modtager genvalg. 

Begge er valgt. 

 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Revisor: Kristian Poulsen valgt som revisor. 

Revisor suppleant: Bente Nedergaard valgt. 

 

12. Næste generalforsamling 

På årsmødet 2018. 

 

13. Eventuelt 

Vi tilbyder på hjemmesiden at medlemmerne kan købe stof-logoer og T-shirts med 

logo. 

 

Jfr. foreningens vedtægters § 4, stk. 3 kan der stemmes pr. brev, hvilket i givet fald skal være 

bestyrelsen v/ formand Jens Erik Holmsgaard i hænde senest tirsdag den 07 november 2017. 

Der var ikke indkommet brevstemmer. 

Vedtægterne kan ses ved login på hjemmesiden under menupunktet ”Forening” 

  

Med venlig      Bestyrelsen 


