
 

 

Referat af Foreningen Gilleleje Gamle Posthus’ 
Generalforsamling torsdag den 4 april 2019  

 

Velkomst ved formanden Jette Brinch Nielsen.  

1. Valg af Dirigent, Mikkel Andersen Dirigenten konstaterer at 
 generalforsamlingen er konstaterer lovligt indvarslet.  

 
2. Valg af referent Annelise Lemche  

 
3. Formandens beretning (Vedlagt). Formanden Jette Brinch Nielsen 

 redegjorde for bestyrelsens arbejde i løbet af året. Beretningen blev 
 godtaget med applaus. 

 
4. Godkendelse af Regnskab. Regnskabet blev fremlagt af revisor 

 Annie Larsen - Johnny Rasmussen har trukket sig pga for stor 
 arbejdsbyrde. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 
5. Godkendelse af budget  
 Jette Brinch Nielsen fremlage budgettet for 2019. Budgettet blev  
 godkendt.                                                                     
 Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse på 100 kr. for 
 foreninger og enkeltmedlemmer gældende fra 2020. 
 Generalforsamlingen godkendte dette. 

 
6. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om 

 3.vedtægtsændringer 
 
   Det forløbne år har vist, at der er rigtig meget arbejde for   

  bestyrelsen, hvorfor vi gerne ser bestyrelsen øget med 2   
  medlemmer. 

  
Vedtægterne §10 Bestyrelsen 
1:    A:  Foreningen ledes af en bestyrelsen på 5 personer   
       rettes til: 
 B:  Foreningen ledes af en bestyrelsen på 5-7 medlemmer. 
 
Følgeændring i Vedtægternes § 7 Generalforsamling 15.linje:   
2: A:   Valg til bestyrelsen, Bestyrelsens medlemmer vælges på   
  Generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3  
  medlemmer i ulige år vælges 2 medlemmer 
  rettes til: 
 B:    Valg til bestyrelsen, Bestyrelsens medlemmer vælges på   
  Generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3  
  medlemmer i ulige år vælges 2-4 medlemmer. 
 
 
3:      Forslag til vedtægts ændring §10 



 

 

 
Flg. sætning i §10 sidste linje 
    A. Der tages referat af hvert bestyrelsesmøde og protokollen  
       underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
   B. Rettes til: Der tages referat af hvert bestyrelsesmøde. 
 
 Alle 3 vedtægtsændringer blev vedtaget. 35 stemmer for -  ingen   
 imod. De nye vedtægter vedhæftes referatet. 
 
7. Valg til bestyrelsen  
 
Jette Brinch Nielsen vælges   for 2. år. 
Annelise Lemche vælges   for 2. år. 
Annie Larsen vælges    for 2. år. 
Kristian Jersing vælges    for 2. år. 
Ole Benthien vælges    for 2. år. 
 
8. Valg af suppleanter  
 
Ritta Bendsen vælges    for 1. år. 
Annelise Thomassen vælges   for 1. år. 
Gudrun Qvist vælges    for 1. år. 
 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Revisor Marianne Fürstling valgt for 1 år  
Revisor suppleant Erik Raymond Thorfelt Schmidt valgt  for 1 år  
 
10. Eventuelt  
Mogens Espersen takkede bestyrelsen for det store arbejde de havde lagt i 
Posthuset i det forløbne år. 
Spørgsmål omkring ideer og visioner blev gemt til diskussionen efter 
generalforsamlingen. (referat vedlagt) 
 
Referat godkendt: d. 08-04-2019 
 
 
---------------------------   --------------------------- 
     Jette Brinch Nielsen         Christian Lorentz 
 
  
    
 
--------------------------    --------------------------- 
     Annie Larsen                     Annelise Lemche 
 


