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Referat af ordinær generalforsamling den 4. maj 2022 
 

 

Generalforsamlingen var indkaldt ved opslag på foreningens hjemmeside og ved skriftlig 

indkaldelse til samtlige melemmer den 20. marts 2022. 

 

Dagsordenen havde følgende indhold: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af referent 

 

3. Valg af stemmetællere 

 

4. Beretning for 2. halvår 2019, 2020 og 1. halvår 2022 

 

5. Regnskab for året 2019, 2020 og 2021 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – Knud Fischer og Per Jenlev  

                                               modtager ikke genvalg.                                                          

                                               Britta Buhl modtager genvalg.    

7. Valg af 2 suppleanter 

 

8. Valg af revisor  

 

9. Indkomne forslag: Ændringsforslag til gældende vedtægters § 7 stk. 3 om foreningens evt. 

formue ved opløsning skal tilfalde LLO i Danmark 

 

10. Eventuelt. 

 

 

Indledningsvis konstaterede formanden, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

beslutningsdygtig.  

 

 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 
Britta Buhl blev valgt som dirigent. 

 

 

Ad 2 – Valg af referent 
Gert V. Jørgensen blev valgt som referent. 
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Ad 3 – Valg af stemmetæller 
Per Jenlev blev valgt som stemmetæller. 

 

 

Ad 4 – Beretning for 2. halvår 2019, 2020 og 1. halvår 2022 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2019-2021 samt tillægsberetning fra november 

2021 – maj 2022. Begge beretninger blev godkendt af de tilstedeværende. 

 

 

Ad 5 – Regnskab for året 2019, 2020 og 2021 
Regnskaberne var udarbejdet af foreningens æresmedlem Vita Marfelt pro bono, dvs. uden regning 

for det udførte arbejde. 

Regnskaberne var rene driftsregnskaber for årene 2019, 2020 og 2021, men uden status. 

Der blev stillet en række spørgsmål til regnskaberne vedrørende posterne kørsel, edb, kursus og 

gaver samt kontorhold. De nævnte spørgsmål blev besvaret af formanden. 

Regnskaberne blev godkendt med forbehold om, at der i fremtiden burde medtages specifikation i 

form af noter til større udgiftsposter. 

 

 

Ad 6 – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Anders Kirkegaard havde ikke forudgående skriftligt meddelt bestyrelsen, at han ønskede valg. 

Per Jenlev, Britta Buhl, Badir Lawaf og Gert V. Jørgensen blev valgt til bestyrelsen for en periode 

på 2 år. 

 

 

Ad 7 – Valg af suppleanter 
Punktet udgik. 

 

 

Ad 8 – Valg af revisor 
Gert V. Jørgensen gav tilsagn om at kontakte Britt. 

 

 

Ad 9 – Indkomne forslag 
Punktet udgik, idet der ikke var indkommet forslag fra medlemmer. 

Bestyrelsen havde på et tidligere tidspunkt behandlet et vedtægtsforslag, der vil blive forelagt på 

næste generalforsamling i 2023. 

 

 

Ad 10 – Eventuelt 
Lejerforeningens ferielukning bliver i uge 29 og 30. 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 13. juni 2022 kl. 17.30 på kontoret. 

 

 

Kolding, den 19.5.2022 

Referent Gert V. Jørgensen 

 

 

 

 



 


