Referat af generalforsamling mandag den 19.3.2018 klokken 19.00
på Vejle bibliotek

1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen valgte Ole Døssing, der konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent og stemmetællere.
Flemming Larsen, bestyrelsesmedlem, valgtes som referent, mens revisor og
revisorsuppleant, Nicki Pedersen og Lykke Niemann, valgtes som
stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og om planerne for 2018.
Foreningen formand, Jan Jensen kunne se tilbage på et roligt år. Også
økonomisk. Desuden oplyste formanden, at man i år skal genforhandle
kontrakten med YouSee, som man også taler om muligheden for hurtigere
internet med.
Forsamlingen godkendte beretningen.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde ikke i 2017 foretaget beslutninger, som skulle forelægges
generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Heine Fritze, kasserer, fremlagde regnskabet. Foreningen har en egenkapital
på godt 1000 kroner per medlem. Det forklarede formanden med, at

foreningen betaler forud hos YouSee.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.
Der var forslag om, at man sparer annoncen i et lokalt medie. Det blev her
besluttet, at det er op til bestyrelsen. Det skal bemærkes, at forslaget indebærer
en vedtægtsændring, og det kræver en ekstraordinær generalforsamling.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre
afgifter.
Kassereren gjorde opmærksom på, at kontingentet for 2019 er det samme som
for 2018 nemlig 400 kroner eksklusiv moms.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Kasserer Heine Fritze modtog genvalg som kasserer. Perioden er toårig.
Leif Kiim og Flemming Larsen modtog genvalg. De er således valgt til
bestyrelsen for en toårig periode. Else Villadsen blev valgt som suppleant til
bestyrelsen; perioden er etårig.
9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg var Lykke Niemann, som blev genvalgt. Perioden er toårig.
Posten som revisorsuppleant kunne ikke besættes.
10.Eventuelt.
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