Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 18. marts 2017, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal
1. valg af dirigent
P.H. Larsen blev indstillet af bestyrelsen og valgt som dirigent med applaus. Dirigenten kunne efterfølgende
bekræfte at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. formandens beretning
Formanden henviste til den allerede distribuerede skriftlige beretning.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for deres formidable indsats.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. fremlæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet, der også blev udsendt sammen med
indkaldelsen til Generalforsamlingen, er vedlagt indeværende referatet.
2016 medførte et underskud for foreningen på godt 600,‐ kr. Kasseren opfordrede generalforsamlingen til
at indhente underskuet under aftens festivitas.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. fastsættelse af kontingentsatser
Generalforsamlingen valgt at følge bestyrelsens oplæg om fortsat intet kontingent.
5. indkomne forslag
Kasseren argumenterede for det distribuerede indkomne forslag. Forslaget vedlagt indeværende referat.
Boet efter Peter Brandsen informerede at boet vil fordoble en evt. 2017 overførelse til Holbæk Garden op
til 3.000,‐ kr.
Forslaget blev godkendt med applaus.
6. valg af bestyrelse og to suppleanter
Til bestyrelse blev valgt:
Brian Rundqvist (genvalg)
Morten Bo Hansen (genvalg)
Henrik Madsen (genvalg)
Til suppleant blev genvalgt:
Mikael Larsen, 1. suppleant (genvalg)
Klaus Hansen, 2. suppleant (genvalg)
7. valg af en revisor og en suppleant
Til revisor blev genvalgt:
Anette Gronemann Lindholt (genvalg)
Til revisorsuppleant blev genvalgt:
Carsten Thaulov (genvalg)
8. eventuelt
Sekretæren og resten af bestyrelsen demonstrerede kort hvorledes aftens barsortiment og betaling
fungerede.
Slut på referat
Bestyrelsen konstituerede sig demokratisk således:
Formand: Brian Rundqvist
Kasserer: Henrik Madsen
Sekretær: Morten Bo Hansen
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Holbæk 14/2‐2017
Forslag til Gammel Garder Generalforsamling 18/3‐2017
Jeg vil gerne have følgende forslag med på generalforsamling:
Gammel Garder foreningens Bestyrelse har fuldmagt til på foreningens vegne at overfører et
beløb til H/G.
Beløbets størrelse bestemmes af Gammelgarderforeningens bestyrelsen, i forhold til hvad de
mener at skulle bruge til det næste års drift.

Forslaget er ment som en sikkerhed for at foreningen ikke får for mange kontanter 

Med kærlig hilsen
Henrik Madsen

