
Den selvejende institution 

Nr. Asmindrup Forsamlingshus 
Asmindrupvej 34, 4572 Nr. Asmindrup – tlf. 23 47 76 36 – CVR nr. 12 44 08 47 - www.59324036.dk 

Referat af ordinær generalforsamling 
tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.30 

i forsamlingshuset 

Velkomst ved formanden 

Valg af dirigent – Knud Larsen blev enstemmigt valg. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 

er lovligt indvarslet. 

Valg af stemmetællere – Erik ’Fragtmand’ Larsen og Vagn Andersen. 

Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år – Beretningen blev fremlagt af formand Ellinor 

Stolshøj – Beretningen blev godkendt og er vedlagt referatet. 

1. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskab – Kassereren Myrna Jensen fremlagte 

regnskabet, som blev godkendt. 

2. Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag indkommet. 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er:   Ib N. – modtager genvalg - genvalgt 

Myrna - modtager genvalg - genvalgt 

Kim - modtager genvalg - genvalgt 

Flemming – modtager ikke genvalg  

Jens Christensen – nyvalgt til bestyrelsen 

4. Valg af revisor(er) 

På valg er: Susanne Pedersen - genvalgt 

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. 

På valg til bestyrelsens suppleanter er: 

Steen Friis - genvalgt 

Freddy Petersen - nyvalgt som suppleant 

På valg til revisorsuppleant er: 

Ingelise Aaquist - genvalgt 

6. Fastsættelse af kontingent – Uændret 100 kr. for medlemmer, 75 kr. for pensionister og 125 kr. for foreninger. 

7. Evt. – Vagn Andersen fra menighedsrådet frembragte en tak til Myrna for arrangementerne både ved 

præstens jubilæum og ved afskedsreceptionen. For at kunne bespise mange flere end der var bestilt til. 

Ingelise Aaquist takkede på Flemmings vegne for tiden i bestyrelsen, hvorefter Flemming fik overrakt en gave. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmøde og orienterede om at suppleanter er velkomne 

til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 

 

Generalforsamlingen slut 20.25 

 

Underskrift 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde 9/4 2015, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer er 

tilstede på generalforsamlingen. 

 

Ref. Hanne 


