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Referat fra generalforsamling den 22. marts 2018
kl. 19.00 på Hanstholm Kro.
Der var 18 fremmødte medlemmer.
1) Valg af dirigent.
Ronald Juul Pedersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse.
Formanden Lars Hamer aflagde beretning og fremlagde planer.
Beretning og planer blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Revisor Lennart Mouritzen, Revisionsfirmaet Brandt, gennemgik regnskabet for 2017 på
kassererens vegne. Der blev orienteret om en verserende tvist med Copydan, hvor foreningen
har tilbageholdt et beløb på 45.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4) Eventuelle forslag.
Bestyrelsen havde stillet forslag til omfattende vedtægtsændringer. Anledningen var, at Thisted
Kommune har ophævet den hidtidige ”tilbagefaldsklausul”, og at vedtægterne i øvrigt trængte
til visse justeringer. Keld Poulsen gennemgik forslaget.
Til det fremlagt forslag blev følgende ændringer besluttet:
- Til §15 pkt. 1 slettes ordene: ”den af”.
- Til §26 pkt. 1 første punktum tilføjes: ”og forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte”.
Med disse ændringer blev forslaget énstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen indføjer ændringerne i forslaget, som fremlægges på en ekstraordinær
generalforsamling mandag 16. april kl. 18.00 på Hanstholm Kro.
5) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
Kasserer Jens Grud Sørensen gennemgik budgettet og takstblad med antennebidrag for 2018.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Lars Røge Hamer, Jens Grud Sørensen og Thorkil Olensen blev genvalgt til bestyrelsen for 2
år.
Kurt Bjerregaard og Arne Poulsen blev genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for
1 år.
7) Valg af revisor.
Ellen Andersen og Tove Røge blev genvalgt som revisorer for 1 år.
8) Eventuelt.
- Der blev udtryk ros til bestyrelsens arbejde.
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