
Referat fra Ordinær Generalforsamling i TESdenmark 

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00-20.00 

Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7, 8230 Åbyhøj. 

Til stede: Helle S. Bjerre, Charlotte Westphall, Ole Kr. Petersen, Chris 

Madsen, Cecilie (Sille) S. Bjerre-Baden, Irma Petersen, Jens Anker Hasager, 

Karen Søndergaard, Lisbeth Breindahl, Jørn Breddam. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lisbeth Breindahl som dirigent. Det blev af alle 

fremmødte medlemmer accepteret. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

     Helle oplyste meget fyldestgørende om foreningens arbejde i 2016. 

Beretningen blev godkendt.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

 Ole gennemgik det reviderede regnskab for perioden november 15 – 

november 15. Godkendt.   

4. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer 

      Kontingent på 100,- kr. pr. medlem bibeholdes. Generalforsamlingen 

foreslog, at alle medlemmer opfordres til så vidt muligt at yde et bidrag ud over 

kontingentet. 

5. Godkendelse af budget 

      Budgettet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag 

Fra bestyrelsen: forslag til vedtægtsændringer (bilag) 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.  

Karen foreslog følgende ændringer i vedtægterne ved næste ordinære 

generalforsamling, 1. kvartal i 2018: 

§7, stk. e: ”Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. ” Ændres f.eks. 

til: ”Valg til bestyrelsen sker ved almindelig håndsoprækning. Dog kan et 

medlem begære skriftlig afstemning. ”  

§11, stk. a: ”Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages med ¾ af 

de fremmødte stemmeberettigede ved en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling. ” Hertil skal tilføjes, hvilket formål de indestående midler 

skal doneres til. 



Beslutning: forslag til ændringerne sættes på dagsordenen til næste 

generalforsamling i 1. kvartal 2018 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Følgende er på valg: 

Ole Kr. Petersen: er villig til genvalg 

Erland Bøge: genopstiller ikke 

2 suppleanter til bestyrelsen 

 Bestyrelsen: Helle Søborg Bjerre, Charlotte Westphall, Lisbeth Breindahl, 

Ole Kr. Petersen. Suppleanter: Karen og Sille 

8. Valg af revisor 

Revisor: Troels Laigaard: genopstiller ikke 

Evt. valg af 1 revisorsuppleant (se forslag til vedtægtsændringer) 

Jørn Breddam blev valgt til revisor. Jens Anker blev valgt til 

revisorsuppleant. 

9. Evt. 

Intet. 

 

Referat Jørn Breddam 

 


