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                                              Generalforsamling 
Onsdag 17. maj 2022 

 
Dagsordenen vil blive afviklet efter foreningens vedtægter: 

           a)  Valg af dirigent 
           b)  Bestyrelsens/formanden beretning 

           c)  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet + budget for aktuelt år 
+ evt. kontingent for det kommende kalenderår. 

           d)  Indkomne forslag 

           e)  Valg af formand – se mere om valget i paragraf 9 
           f) Valg af næstformand og kasserer 

           g) Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem 
           h)   Valg af bestyrelsessuppleanter for et år 
           i)  Valg af revisor 

           j)  Valg/nedsættelse af udvalg 
           k)   Eventuelt 

 
Formand Torben Otzen bød velkommen. 
 

a. Torben Otzen blev valgt som dirigent. 
- Generalforsamlingen skulle være afholdt ved udgangen af februar, men pga. 

corona var dette ikke muligt. 
- Generalforsamlingen var lovlig, da der er indkaldt med 3 ugers varsel ved 

mail til medlemmerne, udsendt 29. april 2022. 

Stemmeberettigede er alle, der er registreret som medlem pr. 31.01.2022. 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 
b. Fra formandens beretning: 
- 2021 blev ikke som forventet mht. arrangementer. 

- Alle arrangementer blev aflyst pga. corona. Som nævnt til sidste 
generalforsamling var målet også at der skulle ske en reducering af 

omfanget, da det er svært at finde opbakning ifm. arbejdet op til afholdelsen. 
- Der søges løbende midler fra fonde og virksomheder for at have penge til 

den daglige drift samt fremtidsvisionerne. 
- Det forventes at der opføres en tarzanbane i 2022 med midler fra diverse 

fonde – målet er at lave plads til 5-9 årige der er ret hårde ved 

legeredskaberne. 
 

c. Flemming Fønss gennemgik regnskabet for 2021 og budget for 2022. 
Budgettet blev godkendt. 
 

d. Der laves vedtægtsændring så generalforsamlingen fremadrettet skal være 
afholdt ”senest den 31. maj” og ikke ”i februar” som det er angivet på 

nuværende tidspunkt. 
På denne måde kan pladsen bruges til afholdelse af generalforsamlingen 
uden der lånes lokaler. 

 
e. Formand(genvalg i lige år): Torben Otzen fortsætter. 

f. Næstformand(genvalg i ulige år): Rie fortsætter. 
Kasser(genvalg i ulige år) Flemming Fønss fortsætter. 
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g. Sekretær(genvalg i lige år): Arne Jeppesen fortsætter. 

 
h. Bestyrelsesmedlem(genvalg i lige år)Bibi Maria Sørensen fortsætter. 

Suppleanter(genvalg årligt):Per Rasmussen og Mikael Krogh blev valgt. 
 

i. Revisor: Bent Christensen blev valgt som revisor. Der skal lyde en stor tak til 

Ole Stampe der var hjulpet Seest Samling som revisor siden foreningen 
startede. 

 
j. Projektet omkring medborgerhuset arbejder i eget spor 

 

k. Eventuelt: 
 

- Fra bestyrelsen: 
o Tak for god ro og orden samt den løbende opbakning. 

 

- Fra deltagerne: 
 

o _______________________________________________________ 
 

 
o _______________________________________________________ 

 

 
o _______________________________________________________ 

 
 

o _______________________________________________________ 

 
 

o _______________________________________________________ 
 
 

o _______________________________________________________ 
 

 
o _______________________________________________________ 

 

 
Formand: Torben Otzen  Næstformand: Rie Rasmussen 

 
 
 

Kasserer: Flemming Fønss  Sekretær: Arne Jeppesen 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem: Bibi Maria Sørensen Suppleant: Per Rasmussen  

 
 

 
Suppleant: Mikael Krogh 






