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Referat af ordinær generalforsamling 

12. februar 2023 kl. 14:00 i Elnebjergcentret 

 

1. Valg af dirigent: Ib Ballisager blev valgt. 
 

2. Valg af referent og stemmetæller(e): Pia Harder blev valgt som referent. Henrik Iversen 
og Kjeld Ruud Hansen blev valgt som stemmetællere. 
 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af referat af generalforsamling 2022: Referatet blev godkendt. 
 

5. Bestyrelsens beretning: Formand Henning Deurell fremlagde bestyrelsens skriftlige 
beretning. Beretningen blev godkendt. 
 

6. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Kasserer Lonnie Schmidt fremlagde 
det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet blev godkendt. 
 

7. Budget til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingentsatser for 2024: Kasserer 
Lonnie Schmidt fremlagde budgettet for 2023. Budgettet samt kontingentforhøjelsen fra 
150 kr til 200 kr i 2024 blev vedtaget.  
 

8. Indkomne forslag 
8.1 Vedtægtsændring, se nedenfor: Vedtægtsændringen af §9 blev vedtaget. 
8.2 Uberettiget fældning og beskæring af Hestebedgaards bøgetræer: 
Generalforsamlingen anbefalede at bestyrelsen går videre med sagen. 
8.3 Frivilligopgaver. Medlemmer opfordres til at lægge frivilligtimer i museumsvagter, 
pasning af bygninger og have samt diverse administrative og praktiske opgaver: 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et katalog over afgrænsede 
arbejdsopgaver, som man kan påtage sig. Kasserer Lonnie Schmidt opfordrede til at 
gøre reklame for udlejning af Stakladen og gjorde ved samme lejlighed opmærksom på, 
at man booker Stakladen hos hende. 
 

9. Valg af bestyrelse og to suppleanter: Henning Deurell, Cathrine Dolleris og Karsten 
Wagner var på valg til bestyrelsen, alle tre blev genvalgt. Kjeld Ruud Hansen og Ole 
Petersen blev valgt som suppleanter. 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Hanne Flor blev genvalgt som revisor, Ib Ballisager 
blev genvalgt som revisor suppleant. 
 

11. Eventuelt: Formand Henning Deurell blev takket for det store arbejde, han udfører. 
Formanden takkede for opbakningen og for et godt møde. 
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ad 8.1) Vedtægtsændring [gældende vedtægter kan ses på www.hestebedgaard.dk] 

Det foreslås at ændre vedtægternes §9 med den her viste, fremhævede tekst: 

§9. Tegningsret og fuldmagt 

Foreningen tegnes af formanden. 
[Nuværende ordlyd:] Alle hævninger fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand 
og kasserer. 
Større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. 
[Suppl. ordlyd:] Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser, og der 
påhviler således ikke foreningens medlemmer hæftelse for disse. 
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