Referat af Generalforsamlingen, torsdag d. 14. Marts 2019.
Til stede var 9 medlemsforeninger, bestyrelsen, Mona Larsen og Knud Wenzell.
Dagsorden
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmetællere.
c. Bestyrelsens beretning.
d. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
e. Indkomne forslag behandles.
f. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.
g. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår.
Formand Ole Ring.
Næstformand Vibeke Gylling.
Sekretær Jussi Wolkovitz.
Alle tre er villige til genvalg.
h. Valg af to suppleanter.
Inge Juhl er villig til genvalg og som ny suppleant foreslår bestyrelsen Lone Ansbjerg.
i. Valg af to revisorer.
Tina Hyldegaard-Petersen og Bo Specht er begge villige til genvalg.
j. Eventuelt.
Ad. a.
Formand Ole ring bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som dirigent. Det blev
vedtaget og NH kunne konstatere, at GF var lovlig indkaldt.
Ad. b.
Lone Kristensen og Niels Hilker blev valgt som stemmetællere.
Ad. c.
OR gennemgik beretningen og fremhævede at det nye bookingsystem er kommet godt fra
start, at bestyrelsen fortsat arbejder på at gøre Kokslageret til en form for aktivitetslokale, at
vores nye hjemmeside snart udkommer samt formanede som sædvanligt, at medlemmerne
skal huske at rydde op efter sig, både i lokaler og køkken.
Bemærkninger: Niels Hilker er enig med OR i, at det nye bookingsystem fungerer fint. Havde
endvidere ros fra præsidenten for DN for, at Sorø Kommune havde et hus som vores til
rådighed for borgerne.
Klavs Gylling roste bestyrelsen for deres konsekvente holdning til at driftsoverenskomst,
vedtægter og ordensregler skal overholdes i forhold til alle brugere. KG havde et ønske om et
nyt opbevaringssystem for brochurer. Bestyrelsen behandler det.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
AD. d.
Svend Panse gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

Ad. e.
Ingen rettidige indkomne forslag.
Ad. f.
Svend Panse gennemgik budgettet.
Budget og medlemskontingent på kr. 500,- blev enstemmigt godkendt.
Ad. g.
Formand Ole Ring blev enstemmigt valgt.
Næstformand Vibeke Gylling blev enstemmigt valgt.
Sekretær Jussi Wolkowitz blev enstemmigt valgt.
Ad. h.
Inge Juhl og Lone Ansbjerg blev enstemmigt valgt til suppleanter.
Ad. i.
Tina Hyldegaard-Petersen og Bo Specht blev enstemmigt valgt til revisorer.
Ad. j.
Søren Hvid spurgte om lyste på P-pladsen evt. kan slukkes senere end kl. 22.00 eller om en
løsning, hvor man selv kan tænde for lyset, som derefter brænder i 15-20 minutter kan
etableres. Knud undersøger sagen. SH spurgte om der var mulighed for at sende lokaleønsker
ind før den almindelige booking begynder. OR: Kun i MEGET specielle tilfælde er det muligt.
Lone Ansbjerg synes, at der ofte er problemer med at komme på nettet i salen. Knud
undersøger det og får anlægget målt igennem.
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.
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