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Mødedato:  Onsdag 31. august 2016 Kl.: 19.00 
Mødested:   Palle Buus Jensen 
 

 
 
 
Deltagere i mødet:   
 Palle Buus Jensen (referent) PBJ 
 Ditte Walther Jensen DWJ 
 Rold Christensen  RC 
 Hans Arne Jensen  HAJ 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Nyt punkt vedrørende fuldmagt til formanden blev tilføjet efter punkt 8. 

 
2. Godkendelse af referat af møde 18. maj 2016 

 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Indkaldelse til generalforsamlingen 27. september 

 
 PBJ forslag til udformning af indkaldelsen blev godkendt. 
 Har forsamlingen ikke forslag til referent, påtager DWJ sig opgaven. 
 

4. Praktiske forhold til generalforsamlingen 
 
PBJ beder Per Aagaard stille op til hvervet som dirigent. 
DWJ bestiller lokale på skolen. 
Indkaldelse skal ud senest 6. september. Fysisk uddeling deles bestyrelsen om. 
DWJ afhenter nøgle til lokalet på dagen. 
Smørrebrød bestiller PBJ lokalt. 
Tidspunkt fastholdes til den sædvanlige start 1930. 
 

5. Kandidater til bestyrelsen 
 
Kasserer var der forslag til emner lokalt, der kan spørges. Er det ikke muligt at finde en lo-
kal, er der i vedtægterne ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmer også er medlemmer af 
foreningen. Der kan derfor benyttes en ekstern, som kan betales for sine regnskabsydelser. 
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6. Årsberetning 

 
Et oplæg fra PBJ blev drøftet og rettet til. 
 

7. Foreningens økonomi  
 
Med kassererens fravær på grund af sygdom var der ikke noget til dette punkt. 

 
8. Budget for kommende år 

 
Honorar for revision sættet til et lidt højere beløb. 
 

9. Fuldmagt 
 
For at kunne disponere over foreningens midler under kassererens sygefravær blev en fuld-
magt til PBJ godkendt af den øvrige bestyrelse. 
 

10. Eventuelt 
 
HAJ orienterede om sin deltagelse i et møde arrangeret af kommunen vedrørende ændring af 
lokalplanen for at give fjernvarmeværket mulighed for at fyre med flis. 
 

11. Næste møde 
 

Næste møde aftales først efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er kendt. 


