
Referat fra generalforsamling d. 14/11 2018 kl. 19.30 i EventCenteret 

Dagsorden: 

a. Valg at dirigent 

b. Formandens beretning. 

c. Kassererens beretning. 

d. Fastlæggelse af kontingent. 

e. Indkommende forslag fra bestyrelsen. 

f. Indkommende forslag fra medlemmerne. 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

h. Valg af suppleanter. 

i. Valg af revisorer 

j. Valg af revisorsuppleant. 

k. Eventuelt. 

 

Ad a. Vagn Pedersen, Rosenhaven, blev valgt. 

Ad b. Formanden omtalte de arrangementer der havde været i det forløbne år og de ting der er i kikkerten. 

I forlængelsen af beretningen var en snak om Greenlab og de muligheder det giver for Jebjerg. Der var en 

drøftelse af, hvordan vi får et udvalg igangsat. Der arbejdes på et besøg på stedet. 

Ad c: Kasseren fremlagde regnskabet, der på papiret viste et overskud på 18.483 kr. På dagen for 

generalforsamlingen fremkom en regning på ca 16.000 fra Running Dinner ( april 2018). Herefter var 

overskuddet ca 2.000 kr.  Regnskabet var godkendt af revisorerne.  

Ad d: Uændret kontingent på 50 kr for enlige og 100 for husstand. Erhverv også uændret. Vagn og Anne 

Marie (Rosenhaven) sælger medlemsskaber for 2019 ved at besøge alle husstande i byen. 

Ad e: Ingen 

Ad f: Ingen 

Ad g: På valg: Poul, Michael, Dina og Jens. Poul og Michael blev genvalgt og efterfølgende har Connie 

Villadsen sagt ja til at være i bestyrelsen. Lilly Slot Dam er tilsluttet bestyrelsen som kasserer. 

Ad h: Ingen 

Ad i: Erik og Anne genvalgt. 

Ad j: Ingen. 

Ad k: Løs snak om projekter i byen, som Bankfonden kunne støtte. Der blev nævnt cykelsti fra Jebjerg til 

Næstildvej for at få god forbindelse til Greenlab. 

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Leif Lundsgaard som Formand og sekretær og Lilly Dam som 

kasserer.  

Bestyrelsen 2019: 

Leif Lundsgaard, Fmd og Sekretær 

Poul Bak, Næstformand 

Lilly Dam, Kasserer 

Michael Nielsen 

Ove Toftdal 

Christina Gabel 

Conny Villadsen 

 


