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Dato: Den 29.april 2006. 
Tid: kl. 14.00.  

Generalforsamling 

  

Nr. Dagsordenstekst Referat 
1.  Valg af dirigent og referent. 

 

Ida Larsen blev valgt. 

2. Formanden aflægger bestyrelsens 

beretning. 
(Thorbjørn Strunk aflægger beretning) 
 

Beretning aflagt, kan i en 
periode ses på hjemmesiden. 

3.  Det reviderede regnskab fremlægges 
til godkendelse. 
(Steen S. Jensen fremlægger regnskab) 
 

Regnskabet blev fremlagt og 
godkendt. 

4.  Fastsættelse af kontingent. 
Kommentar: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 

Bestyrelsens indstilling blev 
vedtaget – dvs. uændret 
kontingent. 

5.  Behandling af indkomne forslag. 
Der er indkommet to forslag til 
vedtægtsændringer, og et til drøftelse. Alle forslag 
er indkommet rettidigt, og er fremsat af 
bestyrelsen. 
1) 

Det første forslag vedrører indhold af dagsorden 
jfr. vedtægternes § 10, hvor bestyrelsen foreslår 
at der tilføjes et nyt punkt 2 der lyder: 
”Godkendelse af dagsorden”.  
De efterfølgende punkter til generalforsamling 
bibeholdes, men rykker konsekvent numerisk i 
henhold til ny rækkefølge. 
2) 

Det andet forslag vedrører tidspunkt for 
afholdelse af generalforsamling jfr. vedtægternes 
§ 10. I gældende regel hedder det: 
”Bestyrelsen indkalder til general- forsamling, der 
skal afholdes mellem l. maj – 30.juni”. 
Forslag til ny tekst er: 
”Bestyrelsen indkalder til general forsamling, der 
skal afholdes mellem 5.januar – 28.februar”. 
Begrundelsen herfor er:  
med ændret dato for afholdelse af 
generalforsamling, vil afholdelse ikke have 
sammenfald med sæsonbestemte arrangementer 
såsom konfirmationer m.v., og navnlig vil ændret 
mødedato betyde sammenfald med regnskabsår, 
hvilket bl.a. er en overbliks skabende forenkling 
ved skift på posten som kasserer m.v. 

Forslagene vedtaget som 
indstillet. 
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3) 
Bestyrelsen ønsker drøftet niveau og karakter af 
aktiviteterne i Vestjydsk Nimbusklub, bl.a. med 
baggrund i undersøgelse blandt medlemmer og 
formandens beretning. 
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlem og to 
suppleanter til bestyrelsen. 
Kommentar:  
Siddende bestyrelse modtager genvalg. 
 

Bestyrelsen forblev uændret 
idet Steen Jensen blev 
genvalgt. 

7. Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant.  
 

Genvalg af Jens Houmark og 
Anders Matthiesen. 
Suppleant Birgit 
 

8. Eventuelt.  
 

 

 


