Referart af generalforsamling i Skjold og omegns beboerforening
tirsdag d. 7. februar 2017 i Skjold sognegård.
Velkomst ved Formand: Flemming Skytt-Bendixen.
Dagsorden blev præsenteret. (Bilag 1).
Ad 1. Valg af dirigent: Flemming Skytt-Bendixen blev enstemmigt valgt for denne aften.
Ad 2.a Beretning for beboerforeningen af formand Flemming Skytt-Bendixen
Beretning er vedlagt som bilag 2. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Ad 2b. Beretning omkring sognegård ved Kristian Johansen
Beretning er vedlagt som bilag 3. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Ad 2c. Beretning og regnskab ved kursus kassen ved Per S. Jensen
Der har været et aftenskolehold i år; madlavning for mænd med 14 deltagere og
underviseren Britta. Samme pris for deltagelse igennem de sidste 10 år. Der afholdes
ligeledes hygge arrangement for madholdet. Beretningen er godkendt af forsamlingen.
Regnskabsbogen er medbragt, regnskab er tidligere godkendt af revisorer d. 4. feb. 2017.
Ad 3. Gennemgang af beboerforeningen og sognegårdens regnskab ved Carina Skytt-Bendixen.
Relevante kopier blev runddelt (bilag 4) positiv forøgelse af kapital ved beboerforeningen og
ligeledes i delen for sognegården. Regnskaber er godkendt at revisorer og af den fremmødte
forsamling.
Der blev talt om at sammenligningen med foregående år, kun skal gå to år tilbage. Dette
accepteres af de fremmødte.
Ad.4 Behandling af indkommende forslag.
Ad 4a

Vedtægtsændring således at kursuskassen og sognegårdsdelen træder mere tydeligt frem.
Forslag er skrevet på med rødt (bilag 5), alle godkendes af forsamlingen.
I denne sammenhæng, blev der talt om at der bør undersøges, om det er muligt, at alle
aktiviteter bliver samlet under et cvr nummer, men med hvert sit p-nummer =
produktionsenhedsnummer.

Ad 5. Valg af bestyrelse medlemmer:
Navn
Flemming
Skytt-Bennedixen
Kristian Johansen
Annette Dam
Hansen
Flemming B
Pedersen
Carina
Skytt-Bennedixen
Christina B
Pedersen

På valg (J/N)
J

Ønsker genvalg (J/N)
J

Valgt
Ja

Periode
2 år

J
N

?
-

Ja
-

2 år
(1 år tilbage)

N

-

-

(1 år tilbage)

Ja

2 år

Ja

1 år
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Valg af suppleanter:
Navn
Annette Sømod
Camilla Jensen

På valg (J/N)

Ønsker genvalg (J/N)

Valgt
Ja

Periode
2 år
(1 år tilbage)

På valg ( J/N)
N
J

Ønsker genvalg (J/N)
J

Valgt
(er kommet i
bestyrelsen)
Ja

Periode
(1 år)

Valgt

Periode

Ja

1 år

Ad. 6. Valg af revisor:
Navn
Jan Pedersen
Christina B.
Pedersen
Hanne Andersen

2 år

Ad. 7. Valg af kursuskassebestyr:
Navn

På valg (J/N)

Per S. Jensen

J

Ønsker genvalg
( J/N)
J

Ad. 8a.

Betaling af medlemskab i forbindelse med mailadresse. Reminder om betaling af
medlemskab for at beholde retten til mailadresse med @skjoldnet.dk. De fremmødte gav
bestyrelsen mandat til at sikre sig, at dette sker. Alternativ bliver lukning af mailadresse.

Ad. 8b.

Fremtidig drift og vedligehold at sognegården.
Ønske om at store sal bliver renoveret, samt energiforbering af varmeanlæg. Aftalt at der
kan lånes 15000 kr. af kursuskassen, som skal tilbagebetales senest d. 1. august 2017.

Bilags liste til dette referart:
Bilag 1: Dagsorden for general forsamling
Bilag 2: Årsberetning for Skjold og Omegnsbeboerforening.
Bilag 3: Beretning for Skjold sognegård
Bilag 4: Godkendt regnskab 2016 – Skjold Sognegård og Skjold og Omegns beboerforening.
Bilag 5: Vedtægter for Skjold og Omegns beboerforening, hvor forslag er fremhævet med rødt.
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