
Referat af generalforsamling 25-05-21
Tilstedeværende: Frank Østergaard, Jørgen Olsson, Dolf Handrup, Ulla Schønberg, Bente Jensen, Charlotte 
Host, Jakob Sønderhaven, Erik Ingerslev, Jette Staal, Lars Hasager.

Valg af diagent og referent
Diagent: Lars Hasager

Referent: Jakob Sønderhaven

- Begge er godkendt

Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
Godkendt – Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Godkendelse af dagsorden
Punkt 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ændres til valg af et bestyrelsesmedlem og en formand

Punkt 6 slettes

Nyt punkt 8 valg af repræsentantskabet

Tilføjelse af punkt: præsentation af kandidater til regionsvalget

Dagsorden er godkendt

Beretninger
Bestyrelsens beretning læses/fortælles

- Godkendelse af bestyrelsens beretning

o Godkendt

Den politiske beretning læses/fortælles og diskuteres

- Godkendelse af den politiske beretning

o godkendt



(begge beretninger lægges på hjemmesiden)

Regnskab og fastlæggelse af kontingent
Overskud på lidt over 13.000 DKK i dette bestyrelses-år

34.000 ved start af dette bestyrelses-år

47.600 DKK ved udgang at dette bestyrelses-år

38 medlemmer (2 nye medlemmer i den nylige kampagne)

Godkendelses af regnskab

- Godkendt

Kontingent

Bestyrelsen forslår at fastholde den nuværende kontingent

- Godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlemmer og en formand

Charlotte genopstiller til formand

- valgt

Jørgen Olesen opstiller til bestyrelsen

- valgt

Valg af suppleanter
Karin vælges til første suppleant

- valgt

Jette opstiller til anden suppleant

- valgt

Valg af revisor og suppleanter
Lars opstiller som revisor



- valgt

Dolf opstiller som revisor

- valgt

Ulla opstiller til revisor-suppleant

- valgt

Præsentation af kandidater til KV21
Frank Østergaard - spidskandidat

Jakob Sønderhaven Korsgaard

Mie Tinggaard Larsen

Charlotte Holst

Jørgen Olsen

Listen er åben for flere kandidater

Præsentation af kandidater til regionsvalg fra Jammerbugt
Charlotte Holst

Frank Østergaard

Jakob Sønderhaven Korsgaard

- Alle som B kandidater


	Valg af diagent og referent
	Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
	Godkendelse af dagsorden
	Beretninger
	Regnskab og fastlæggelse af kontingent
	Valg af bestyrelsesmedlemmer
	Valg af suppleanter
	Valg af revisor og suppleanter
	Præsentation af kandidater til KV21
	Præsentation af kandidater til regionsvalg fra Jammerbugt

