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Dato: 07. februar 2009. kl. 13.30. -  
Sted: Hotel Lidenlund, Lemvig 
Referent: Ida Larsen 
 
Nr. Dagsordenstekst Referat 
1 Valg af dirigent og referent  

Anders Christian 
Matthiasen. 
 
Ida Larsen var 
referent. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden  
Generalforsamling 
lovlig indkaldt. 
 
Godkendt uden 
bemærkninger 
 

3 Formanden aflægger bestyrelsens 

beretning v. Thorbjørn Strunk 
 
 

 
Formanden aflagde 
beretning. Der var 
ikke kommentarer 
hertil. 
 

4 Det reviderede regnskab 
fremlægges til godkendelse v. 
kasserer Steen Jensen 
 

 
v.Kasser Steen Jensen. 
(Fremsendes ved 
henvendelse til 
bestyrelsen) 
 
Godkendt uden videre 
kommentar. 

 
5 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 

 
Kontingentet 
fortsætter uændret. 

6 Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag til 
vedtægtændringer eller lignede, der jfr. 
vedtægternes § 10 kræver varsling.  
 
Til orientering: Meningskorrigerende og 
logiske formuleringskorrektioner til 

 
Der er ikke 
fremkommet forslag.  
 
 
Bestyrelsen:   
Til orientering: 
Meningskorrigerende 
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Vedtægternes § 10. Korrektionerne ændrer 
ikke indhold eller hensigt med paragraffen, 
men er udelukkende nødvendig ajourføring 
som følge af ændringerne på 
generalforsamlingen d. 23.02.2008, hvor 
tidspunkt for generalforsamlingens 
afholdelse og regnskabsåret blev ændret. 
Nærmere herom på generalforsamlingen. 
 
 

og logisk 
formulerings-
korrektion til  
vedtægtens § 10. 
Korrektion ændrer 
ikke indhold eller 
hensigt med 
paragraffen, men er 
udelukkende 
nødvendig ajourføring 
som følge af ændring 
på generalforsamling 
d. 23.02.2008, hvor 
tidspunkt og  
regnskabsåret blev 
ændret. 
 

7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 

Knud Erik Andersen, der ikke modtager genvalg.  
og Thorbjørn Strunk, der modtager genvalg.  
Til bestyrelsen opstiller Aage Kjærgaard Olsen 
 
På valg som suppleanter er: 
Bent Bjerg og Aage Olsen, sidstnævnte modtager 
ikke genvalg ved evt. valg til bestyrelsen. 
 
 

 
Knud Erik Andersen 
takker af og ønsker ikke 
genvalg ( Tak til Knud 
Erik) 
Thorbjørn Strunk ønsker 
genvalg og fik det. 
Aage Olsen blev valgt .  
 
Suppleanter: 
Bent Bjerg 
Ida Larsen 
 

8 Valg af to revisorer og en 

revisorsuppleant 

 

 
Anders Christian 
Matthiasen 
Jesper Pedersen 
 
Suppleant:  
Jørgen Gyberg Petersen. 
 

9 Eventuelt. 
Ordet var frit. 

 

 
Anders takker for god ro 
og orden. 
 

 
 
 


