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Dagsorden iflg. vedtægter 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år) 
8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 
9. Valg af 2 revisorer (1år) g 1 revisorsuppleant (1år) 
10. Eventuelt 

Vejerslev Borger-og Kulturhus 

Referat iflg. vedtægter, referent Vivi Østergaard        

1. Valg af stemmetællere 

a. Der var enighed om, at det ikke blev nødvendigt. 

2. Valg af dirigent 

a. Marie Ravn blev valgt. Konklusionen blev at generalforsamlingen er lovligt varslet. 

3. Formandens beretning  

a. Vedlagt referatet (Poul Kvisgaard fremlagde beretningen for 2021) 

b. Bemærkninger fra salen:  

Bagagerumsmarked var en succes, så det vil vi gentage i 2022. 

Er der mulighed for anden varmekilde end gas? Det blev debatteret. 

c. Beretningen blev godkendt. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Det reviderede regnskabet blev fremlagt af Mona Knudsen. (Regnskab vedlagt referatet). 

b. Bemærkningen fra salen: Stigningen i Naturgas skyldes ikke større forbrug men årsregulering.  

c. Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

a. Ingen forslag. 

6. Fastlæggelse af kontingent 

a. Vi fastholder kontingent uændret. 300 pr. husstand, og 150 kr. pr. person  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år) ) På valg er Martin og Bjarne, som ikke ønsker genvalg samt Poul og 

Inge. 

Poul forelagde, at iflg. vedtægterne, skal der vælges 5-7 medlemmer. Bestyrelsen anbefaler, at der fortsættes 

med 5 medlemmer. Det blev godkendt af salen. 

a. Poul Kvisgaard, genvalgt 

b. Inge Bugge, genvalgt 

8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 

a. Tonny Tofte – valgt som 1. suppleant 

b. Pia Anette Olsen – valgt som 2. suppleant 

9. Valg af 2 revisorer (1år) og 1 revisorsuppleant (1år) Henning ønsker ikke genvalg 
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a. Pia Nave Pallesen – valgt  

b. Maria Ravn - valgt 

c. Norman Fisker valgt som revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

a. Petanquebanen bliver flittig brugt, der spilles hver onsdag i sommerhalvåret. 

Vedlagt  

• Formandens beretning for 2021 

• Regnskab blev fremlagt for 2021 

 






