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Referat af ordinær generalforsamling marts 2020 

i  

Foreningen Stenager Mølles Venner 

 

I lyset af den alvorlige situation omkring coronavirussen besluttede bestyrelsen at 

aflyse generalforsamlingen i dens normale form og i stedet afvikle den via internettet. 

I forbindelse med udsendelse af dagsordenen den 12. marts 2020 blev der fastsat en 

frist til den 26. marts 2020 til – per mail eller skriftligt - at komme med 

bemærkninger eller forslag til de spørgsmål, som generalforsamlingen ifølge 

vedtægterne skal behandle. 

Bestyrelsen indstillede i forbindelse med udsendelse af dagsordenen, at 

generalforsamlingen godkendte punkterne til stillingtagen.  

Bestyrelsen har efter udsendelse af dagsordenen modtaget to henvendelser. Den ene 

fra Inger og Bjarke Lassesen, der kan godkende Formandens beretning, regnskabet 

for 2019, forslaget til budget for 2020, samt genvalg af revisor og revisorsuppleant. 

Den anden fra Erik Therkildsen, der synes, det er en god idé at bruge penge på 

bloksaven (jf. bemærkningerne i Formandens beretning om forslaget til budget for 

2020) og derudover ikke har kommentarer. 

 

Referat 

 

1. Valg af dirigent 

Udgår 

 

2. Formanden aflægger beretning – godkendelse af beretning 

 

Formandens beretning medfulgte. 

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af beretningen. 

Udover de ovennævnte henvendelse om godkendelse af 

beretningen og om brug af penge på bloksaven er der ikke 

indkommet kommentarer eller spørgsmål, og beretningen anses 

derfor for godkendt. 

 

3. Kassereren aflægger regnskab – godkendelse af regnskab 

 

Det reviderede regnskab for 2019 medfulgte. 

Udover den ovennævnte henvendelse om godkendelse af 

regnskabet er der ikke indkommet kommentarer eller spørgsmål 

til det reviderede regnskab for 2019, og regnskabet anses derfor  

for godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år 
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Forslag til budget for 2020 medfulgte. 

Udover de ovennævnte henvendelser om godkendelse af 

budgetforslaget og om brug af penge på bloksaven er der ikke 

indkommet kommentarer eller spørgsmål til forslaget til budget 

for 2020, og budgetforslaget anses derfor for godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

 

6. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant 

Marta Rasmussen, er genudpeget af ejer. 

De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer Per Søndergaard og Laust 

Fredslund er valgt for en 3 års periode frem til 2022.  

Tilsvarende gælder for suppleant Svend Skov. 

 

Der er ikke behov for valg af bestyrelsesmedlemmer eller 

suppleant. 

  

7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår, at Anna Grethe Jespersen genvælges som revisor. 

Bestyrelsen foreslår, at Lis Bentzen genvælges som revisorsuppleant. 

 

Udover den ovennævnte henvendelse om godkendelse af genvalg 

af revisor og revisorsuppleant er der ikke indkommet andre 

forslag og Anna Grethe Jespersen og Lis Bentzen er herefter valgt 

som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

 

Der er ikke til punktet indkommet bemærkninger m.v. 

 

 

 

 


