
Referat fra Videbæk Borgerforenings generalforsamling                                         

den 26. februar 2018 

 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Peter Vennevold) og referent (Bestyrelsen foreslår Peter 

Jørgensen). 

Ref: Godkendt som indstillet af bestyrelsen 

2. Valg af stemmetæller(e). (Bestyrelsen foreslår John Ulrich og Birgit Højris) 

Ref: John Ulrich og Birgit Højris valgt. 

3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og godkendelse. 

Fremlægges af Jan Holm Rasmussen 

Ref: Jan Holm Rasmussen aflagde beretning – der henvises til den skriftlige beretning. Jan 

takkede også for de nye forslag til nye tiltag til Borgerforeningen at arbejde videre med fra 

tidligere på aftenen. 

Der blev foreslået, at vi evt. kan opkræve kontingent via mobil-pay. Dette gøres ved, at man 

anmoder om at få pengene. 

Beretningen godkendt. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse 

og godkendelse. Fremlægges af Ole Hansen.  

Ref: Ole Hansen gennemgik regnskabet. Godkendt uden bemærkninger. 

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ingen forslag 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

 

Ref: Intet til referat vedrørende dette punkt 

6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår – dvs. 2019    

 Bestyrelsen foreslå uændret kontingent for 2019 

Ref: Godkendt fastholdelse af kontingentet for 2019. 

7. Valg af: 

- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år 

På valg er:  Ole Hansen - modtager genvalg 

  Peter Jørgensen - modtager genvalg 

  Jan Holm Rasmussen - modtager ikke genvalg 

   



Referat fra Videbæk Borgerforenings generalforsamling                                         

den 26. februar 2018 

 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Hansen og Peter Jørgensen og nyvalg af Lisbeth 

Vendelbo 

 

Ref:  Godkendt som indstillet af besyrelsen 

 

- 2 bestyrelsessuppleanter 

 Niels Hansen – modtager genvalg  

Erling Damgaard – modtager ikke genvalg 

  

- 2 revisorer 

Per Mejlgaard – modtager genvalg 

Leif Lysgaard – modtager genvalgt 

- 1 revisorsuppleant 

- Der er ingen revisorsuppleant 

Ref; Niels Hansen genvalgt som suppleant – Martian Junker Astrup nyvalgt som suppleant. 

Per Mejlgaard og Leif Lysgaard genvalgt som revisorer 

-  

8. Eventuelt.  

Ref: Der blev rettet en stor tak til Erling Damgaard for han store arbejde i Videbæk 

Borgerforening gennem mange år. Både som formand, menigt medlem og suppleant. 

Peter Vennevold rettede på bestyrelsens vegne en stor tak til Jan for hans store arbejde i og for 

Videbæk Borgerforening genne mange år. Altid velforberedt og vidende også fra det politiske. 


