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Fjand den 20/6-2018 

Fjand Sommerhusforening 

Ordinær Generalforsamling 

Lørdag 21. juli 2018, kl. 14.00 

i teltet v. P-pladsen 

 

Velkomst og praktiske oplysninger v/Ervind F. Poulsen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår  

v/formand Ervind F. Poulsen 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  

v/kasserer Raymond Kolbæk 

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne  

a) Forslag nr. 1: Hjertestarter samt bestyrelsens ændringsforslag til Forslag nr. 1 

b) Forslag nr. 2: Ændring af regnskabsår til kalenderår 

5. Forslag til kontingent for næste regnskabsår for hhv. A og B medlemmer. 

 Bestyrelsens indstilling: 

  - at kontingentet fastholdes på 100,- for A-medlemmer og 200,- for B-medlemmer. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

Ervind F. Poulsen   Inge-Lise Pedersen (ønsker ikke genvalg) 

Bente Høgsberg  Raymond Kolbæk (ønsker ikke genvalg) 

7. Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen  

 Niels Kristiansen (villig til genvalg) 

 Vakant 

8. Valg af 2 revisorer  

På valg er: 

Niels Sams  Henning Pedersen 

9. Eventuelt  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Fjand den 20/6-2018 

Fjand Sommerhusforening 

Ordinær Generalforsamling 

Lørdag 21. juli 2018, kl. 14.00 

i teltet v. P-pladsen 

Indkomne forslag 

Forslag nr. 1: Hjertestarter 

Jeg vil gerne stille et beslutningsforslag til den kommende generalforsamling i Fjand 

Sommerhusforening. 

Såfremt at jeres gode arbejde omkring ansøgningen om en hjertestarter via Trygfonden ikke 

lykkes, så foreslår jeg: 

At bestyrelsen sørger for at foreningen anskaffer en hjertestarter til opsætning i området.  

Bestyrelsen kan selvfølgelig bruge af foreningens frie midler til dette formål. 

Forslaget mener jeg er i overensstemmelse med § 2.1 Foreningens ene formål er at varetage 

medlemmernes fælles interesser.  

Bo Bak Qvistgaard, Bjerghuse 132 

 

Bestyrelsens ændringsforslag til Forslag nr. 1 

Bestyrelsen fremsender ny ansøgning om hjertestarter inden 1. september 2018 til TrygFonden. 

Såfremt hjertestarteren ikke bliver bevilget fra TrygFonden, bemyndiges bestyrelsen til 

indkøb/etablering af denne jf. forslag nr. 1 fra Bo Bak Qvistgaard. 

 

 

 

Forslag nr. 2: Ændring af regnskabsår til kalenderår 

”Foreningens regnskabsår og kontingentår går fra 1/5 til 30/4.” 

Foreslås ændret til:  

Foreningens regnskabsår og kontingentår går fra 1/1 til 31/12. 

Ændringen træder i kraft 1/1-2019, hvorfor kontingentet vil blive reguleret/opkrævet i december 

2018 for reståret 2018 samt for 2019. 

 

Begrundelse: 

Dels ønsker vi at skabe en lettere og bedre styring, så vi i videst muligt omfang slipper for at have 

med kontantbeløb at gøre. Det vil være lettere for kassereren at styre de indbetalte kontingenter, 

og der er i dag rig mulighed for at overføre elektronisk betaling til foreningen. Kort sagt en lettere 

og sikrere administration uden kontanter i foreningen. 

Bestyrelsen, Fjand Sommerhusforening 


