Støtteforeningen – Naturpark Åmosen.
Generalforsamling for Støtteforeningen - Naturpark Åmosen
Tirsdag den 29. marts 2016 på Fugledegård, Bakkendrup

Referat af den ordinære generalforsamling.
1. Valg af stemmetællere:
Ella Pedersen og Søren Rasmussen blev valgt som stemmetællere.
2. Valg dirigent og referent:
Karsten Vig Jensen blev valgt som dirigent.
Katrine Møhl blev valgt som referent.
3. Formandens beretning:
Formanden Søren Juul Nerenst fremlagde beretningen, ledsaget af
billeder fra arrangementer foreningen har afholdt og deltaget i gennem
2015. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål. Formandens beretning
blev godkendt.
4. Regnskabsaflæggelse:
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Behandling af forslag: Ingen indkomne forslag.
6. Godkendelse af budget:
Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent jf. udarbejdet takstblad:
Takstblad og kontingent forbliver uændret.
8. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse:
Uændret, dvs. 5 bestyrelsesmedlemmer og to arbejdende suppleanter,
der deltager i bestyrelsesmøderne.
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9. Valg af bestyrelse 3 medlemmer. På valg:
Næstformand, Jan Christoffersen, Gørlev - villig til genvalg
Sekretær, Katrine Møhl, Brokøb - villig til genvalg
Webredaktør, Søren Rasmussen, Ubby – ikke villig til genvalg.
Lars Olsen, Høng – opstiller.
De to bestyrelsesmedlemmer Jan Christoffersen og Katrine Møhl blev
genvalgt. Lars Olsen blev valgt i stedet for Søren Rasmussen. Formanden
Søren Juul Nerenst takkede Søren Rasmussen for hans indsats, gennem
de år, hvor han har arbejdet i bestyrelsen.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Ella Pedersen, Ubby – villig til genvalg
Lars Olsen, Høng – villig til genvalg
Ella Pedersen blev genvalgt, men da Lars Olsen er trådt ind i
bestyrelsen, er der nu en ledig plads som 2. suppleant.
11. Valg af 2 revisorer for 1 år
Henning Vingborg, Høng – villig til genvalg:
Yvonne Salling, Jyderup - ikke villig til genvalg.
Henning Vingborg blev genvalgt som revisor.
Ole Hedelund Andersen valgt som ny revisor.
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Ole Hedelund Andersen, Høng – villig til genvalg:
Da Ole Hedelund Andersen trådte ind som revisor, blev pladsen som
suppleant ledig. Som ny revisorsuppleant valgtes Michael Riis.
13.

Eventuelt:
Under eventuelt blev der talt om, hvordan vi får flere medlemmer.
Svaret var, at vi skal sørge for at vore aktiviteter bliver gjort mere
synlige.
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