Referat af generalforsamlingen i BHE, den 26. Oktober 2020 I Vennestedet.

1. Valg af dirigent.
Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og indstillede, at generalforsamlingen valgte Frank
Kvist som dirigent.
Generalforsamlingen valgte herefter Frank Kvist til dirigent.
Frank Kvist takkede for valget og fastslog, at fristen jf. vedtægterne for indkaldelse til
generalforsamlingen var overholdt og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 2 bestyrelsesmøder, samt møder med
vennekredsen i forbindelse med julefrokosten.
Foreningens medlemstal er 27 hvilket er uændret i forhold til sidste år.
Vi havde et arrangement i maj 2019 hvor vi var på rundvisning og foredrag på Aalborg
Lufthavn.
Vi havde inviteret Vadum Erhvervsforening med og derfor var der en fornuftig stor tilslutning.
Og selvfølgelig så Julefrokosten i december hvor vi havde et rigtig godt arrangement, men knap
så godt økonomisk resultat, men dog acceptabelt.
Der er ikke planlagt kommende arrangementer og årets julefrokost er aflyst p.g.a Corona.
Det er svært at lave arrangementer med den svage tilslutning der har været tidligere.
3. Kasserers beretning.
Kasserer Per Østergaard Larsen fremlægger årsregnskabet 1.1 2019 til 31.12.2019, og der var
ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag.
Dirigenten orienterede, at der er 2 forslag fra bestyrelsen.
4.1. Forslag om betaling af kontingent på hjemmeside blev vedtaget.
4.2. Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning, blev vedtaget.
Kommer i spil hvis ikke der findes alle medlemmer til bestyrelsen under punkt 6.
Afstemning om vedtægtsændringer kommer i punkt 7.
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5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent forbliver uændret, 300,- pr. år.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
Dirigenten orienterede om, at der jf. vedtægter skulle vælges 4 kandidater til bestyrelsen,
samt 2 revisorer.
Følgende var på valg:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Revisor:

Lasse Mogensen
Frank Kvist
BIF´s Vennekreds og Biersted Antenneforening
Solvig Kristensen og Lars Gunder

Alle modtog genvalg, på nær Lasse Mogensen og suppleant Biersted Antenneforening.
Per Larsen skifter valgperiode, således at han er på valg sammen med Frank Kvist i 2022.

7. Eventuelt
Da bestyrelsen ikke har fundet et nyt medlem til at erstatte Lasse Mogensen, som ikke
modtager genvalg, har bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde vedtaget at ændre bestyrelsens
sammensætning, hvis der ikke kommer et nyt medlem til bestyrelsen. Dette sker ved en
vedtægtsændring, som skal godkendes af 2/3 af de fremmødte til generalforsamlingen.
Følgende ændring blev vedtaget, hvor alle fremmødte stemte for.

4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år. Ved første ordinære
generalforsamling afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. På generalforsamlingen vælges
desuden 1 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer, der er på valg hvert år. Ethvert medlem kan
vælges til overnævnte poster. Valgene til bestyrelsen foregår skriftligt. Bestyrelsen vælger
hvert år selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed, vil det
være formandens stemme som er afgørende.
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