Hedehusene Erhvervsforening.

Referat af Ordinær generalforsamlingen, afholdt d. 20. marts 2018 på Restaurant Bollinis, Hovedgaden 437.
Til stede: Der var 30 fremmødte og 25 stemmeberettiget.
1.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Erik Hvidtfeldt Hansen, der blev valgt.
Valg af stemmetællere: Özcu & Pernille Buus

2.

Bestyrelsens beretning.
Formand Torben Rasmussen fremlagde beretningen. Godkendt. Beretning udsendes med referat.
Der blev forespurgt om div. udmeldinger ikke kan komme i bedre tid. Når de kommer sent, er det
svær at få plads i en travl kalender.
Torben Rasmussen, Erik har tilsendt bestyrelsen et kalender årshjul, som vil blive brugt til at styre
årets aktiviteter og herunder meddelelser mv., så det bliver ændret.

3.

Fremlæggelse af regnskab.
Kasserer Henriette Deleuran fremlagt det reviderede regnskab på Generalforsamlingen.
Regnskab godkendt. Ros for flot udskrivning.
Danny forespurgte angående udgiften for juletræsbelysningen.
Peter Kjeld Jensen, Det er der taget hånd om. (herefter PKJ)

4.

Budget.
Henriette gennemgik herefter budget, der også blev omdelt på generalforsamlingen.
Carl-Otto, Flere medlemmer? Fløng med i teksten Hedehusene Erhvervsforening.
Det fremlagte budget blev godkendt.

5.

Fastansættelse af kontingent.
Kontingent for 2019 foreslås uændret i forhold til i år. Vedtaget.

6.

Valg af formand.
Torben modtager genvalg.
P.K.J. stillede op som modkandidat. Syntes at bestyrelsen er for topstyret og vil godt ændre på
det. Det var T.R. ikke enig i, idet alle er involveret.
Der udvikledes herefter en diskussion hvorunder P.K.J. beklagede at kun formanden vidste at
Business Basar 2017 ville give et underskud. Det er utilfredsstillende.
Kim fra Charlotteager fremførte at T.R. har lavet meget for Charlotteager.
Pernille Buus, hvad vil den nye formand lave? P.K.J. mødeformen er forkert, det skal ændres.
Og foreningen er ikke kun Hovedgaden,men alle medlemmer.
Herefter gik man til skriftlig afstemning. Stemmesedler udleveret ved indgangen, blå skal bruges
nu.
Resultat. Af 25 stemmeberettigede var der 13 stk. til P.D.J., 9 stk. til T.R. og 3 blanke. Hermed blev
Peter Kjeld Jensen valgt til ny formand.

20. marts 2018

Jan Paul Deleuran

Hedehusene Erhvervsforening.

7.

Valg af Kasser.
Ikke aktuelt før næste år, idet kasserer vælges på ulige år.

8.

Valg til bestyrelse for 2 år.
P.K.J. roste Jan Kjær for hans arbejde og det samme til Erik Hvidtfeldt og Mette.
Jan Kjær modtager genvalgt, Ditte ønskede ikke genvalg. Erik Hvidtfeldt blev foreslået af P.K.J.
Begge blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af minimum 2 bestyrelse suppleanter.
Mette, Mettes Hjørne modtager genvalg , Sanne Grethens, Kidz Corner og Danny Dybkær, Kjelds
Kartofler og Grønt opstiller som nye, Danny ønsker at være suppleant for at komme ’i lære’ til
bestyrelsen. Mette, Sanne og Danny blev alle enstemmigt valgt.

10. Valg af revisor.
Der var utilfredshed med den hidtidige revisor, der i flere år har haft svært ved at afse tid til at
revidere regnskabet og i øvrigt ikke længere var en lokal virksomhed. Bestyrelsen foreslog CarlOtto, der blev enstemmigt valgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Pernille Buus blev enstemmigt valgt.
12. Indkommende forslag.
Der var ingen forslag.
13. Eventuelt.
Kim fra Charlotteager: Hvordan ser P.K.J. samarbejdet med Charlottekvarteret: P.K.J: Stadigvæk
høj prioritet og håber at T.R. vil foresætte med det.
Ulrik Larsen takkede Torben for godt samarbejde og tillykke til Peter ’Dybkær’ som ny formand.
Afslutning på Generalforsamlingen.
Torben Rasmussen takkede for en god generalforsamling og den støtte der har været gennem
årene.
P.K.J. Takkede for valget og en tak til Torben og håber ikke at du forsvinder.
Generalforsamlingen sluttede kl. 10:15.
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