GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2004
24 fremmødte – hvilket formanden med glæde konstaterede da han bød velkommen. Derefter gik
man over til dagsordenen, hvor Svend O. Hansen blev valgt til ordstyrer og Gunnar Damgaard og
Rene blev stemmetællere. Niels Balslev blev referent.
Svend O. Hansen takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Formanden fremlagde derefter sin beretning og kunne i den forbindelse at årets arrangementer i
store træk var gået godt og havde været velbesøgte. Juletræsfesten var også gået godt, men
fremmødet havde været begrænset .
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Kasseren fremlagde regnskabet, der kom ud med et resultat i plus på Kr. 14.468,00.
Også dette blev enstemmigt vedtaget.
Fra bestyrelsen gik Karin Sørensen og John Pedersen af. John ønskede ikke genvalg.
Foreslået blev Karin Sørensen, Torben Midtgaard og Birgit Gouldmann.
Valgt blev Karin og Torben. Birgit blev suppleant for de 2 valgte.
Gudmund Busk blev valgt til revisor og Ole Eriksen til revisorsuppleant.
Der var fra bestyrelsens side stillet forslag om vedtægtsændringer. I det fremlagte forslag blev
følgende ændringer vedtaget :
§3

:

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner eller
husstande, hjemmehærende i eller med tilknytning til Kragelund.
Medlemskab oponås gennem betaling af årligt medlemskontingent
fastsat af generalforsamlingen.

Forsalg vedtaget. 22 stemte for, 2 stemte for et forslag med engangsbetalinger.
§4

:

Nyt pkt. 5 : fastsættelse af kontingent. De foreslåede punkter 5,6 og 7
rykker til 6,7 og 8. Hvert medlem har én stemme, menns en husstand har
2 stemmer.

§5

:

Såfremt 3/5 af bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne ønsker det

§6

:

Første gang efter lodtrækningen således at henholdsvis 2 og 3
medlemmer afgår. Hvert år vælges 1 suppleant til de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer. Hvis en suppleant i årets løb indtræder i stedet
for et medlem hvis valgperiode ikke udløber ved næste
generalforsamling vælges der ved denne et nyt bestyrelsesmedlem for 1
år samt 1 suppleant for 1 år.
Bestyrelsen sammenskriver ændringerne i det vedtægtsforslag der
fremlægges til vedtagelse på den ekstra ordinære generalforsamling, som
vedtægtsændringerne kræver.

Under eventuelt blev der rejst spørgsmål om slåning af græsset i Søparken. Svend O. Hansen
kontakter Vejen Kommune desangående. På spørgsmålet om tilrettelæggelse af Sct. Hansarrangement var der enighed om, at den til enhver tid siddende bestyrelse beslutter rammerne for
arrangementet.

Slutteligt blev der udtalt en stor beundring for og taknemmelighed over bestyrelsens store indsats.
Ordstyreren sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden,.

Kragelund, den 23. januar 2004.

Niles Balslev

Svend O. Hansen

