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Middelfart, den 09-09-2020

Formand Keld Petersen bød velkommen til denne første generalforsamling i aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær.

Referat
Generalforsamling mandag d. 14. januar 2013 kl. 19.

1
2
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Program:

Referat:

Valg af dirigent.

Carsten Machon

Valg af referent.
Valg af stemmeudvalg.

Godkendelse af dato for indkaldelse og dagsorden.
4

Bestyrelsens beretning.

5

Alis Petersen
Ingen valg eller indkomne
forslag, derfor ikke valgt
stemmeudvalg
Lovligt indvarslet, fejl i
dagsorden. Ny blev fremvist og
de fremmødte medlemmer
godkendte, at det er denne nye
dagsorden, der danner rammen
for generalforsamlingen
Keld startede bestyrelsens
beretning med at beklage den
fejlagtige dagsorden.
Keld oplyste, at alle beboere er
medlem i foreningen og at alle er
kontingentfri.
Bestyrelsens opgaver er i store
træk at godkende budgetter for
de forskellige planlagte
aktiviteter, og at opstille
foreningens aktiviteter.
Foreningen overtager det
praktiske arrangement ved
fællesmøder og afdelingsmøde.
Bestyrelsen har besluttet at følge

Regnskab.

6

7
8
9

10

regnskabet tæt da alle p.t. er
kontingentfri. Vi bør bruge det
næste år til at tænke over,
hvordan vi vil skrue økonomien
sammen fremover.
Bestyrelsens beretning blev
enstemmigt godkendt.
Niels Petersen gennemgik
regnskabet for perioden 12-092012 til 31-12-2012 og det
udviser en kontant
kassebeholdning ved
regnskabsårets udgang på kr.
38.393.
Af regnskabet fremgår
henlæggelser til tørretumblere.
Dette blev påpeget af Carsten
Machon som en fejl, idet dette
beløb skal indgå i åbningstallet
pr. 12-09-2012 og må således
ikke først indgå pr. 01-01-2013
som Niels gav udtryk for.
Det blev besluttet, at Niels retter
regnskabet til, får en ny
revisorpåtegning/godkendelse
og derefter får omdelt det
korrekte og godkendte regnskab
til alle beboere.
Ingen indkomne forslag

Indkomne forslag.
Ingen valg
Valg.
Indput fra grupperne.
Eventuelt.

Der kom ingen input fra
aktivitetsgrupperne
Da ingen havde noget at berette
under punktet eventuelt, valgte
Carsten Machon at fortælle
sjove historier ☺

Carsten Machon sluttede dirigenthvervet af med at sige tak for god ro og orden.
Keld takkede for fremmødet og for en god generalforsamling hvorefter vi gik over til kaffe og kage.

