
Generalforsamling i Christiansmøllens Laug 31/8 - 2O2O

(Var udsat fra marts på grund af Covid 19, håndtag, gelænder mv afsprittet, håndsprit ved
indgangen i porlrummet og på broloftet, personale brugt handsker ved håndtering af
kaffe, kage mv. 1 m mellem pladserne).

Næstformand Henrik Nørregaard bød velkommen, vi var godt 20 personer ialt.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. lndkomne forslag

a. Korrekturrettelser i vedtægterne v/bestyrelsen
b. Vedtægtstilføjelse til §7 v/bestyrelsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. På valg er: Ole Ystrøm

'Henrik Nørregaard
Niels Christian Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Steen Arne Pedersen

2 suppleanter:
Anne-Marie Munck

b. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

ad. 1. Bestyrelsens forslag var Mogens Victor Andersen - valgt med akklamation.
Mogens Victor Andersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad.2. Bestyrelsens forslag var lnna Krat - valgt med akklamation. 
'*

ad.3. Formand Ole Ystrøm aflagde beretning for året 2019. Beretningen blev godkendt
med akklamation. Efter beretningen blev der vist billeder fra arrangementer og
arbejdsdage i 2019.

Herefter var der kaffepause hvor kaffe og kage blev uddelt .

ad. 4. Kasserer Harry Frøsig Bruun fremlagde regnskabet tor 2019. Bilag var
tilgængelige. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet forbliver som året før:
Et personligt medlemsskab: 100 kr
Et husstandsmedlemskab: 150 kr
Et virksomhedsmedlemskab: Minimum 1000 kr for en årspakke.
Ved ny oprettelse i oktober måned gælder dette også for det følgende år.

Bestyrelsens anbefaling blev godkendt.

ad. 5. a. Henrik Nørregaard viste og forklarede korrekturændringer, i §§ 4, 7 og 10.

Samt en vedtægtstilføjelse i § 7.
Fra salen blev foreslået at valg af revisor og revisorsuppleant blev en selvstændig
paragraf . Bestyrelsen vil drøfte dette.
Alle rettelser blev godkendt.



ad. 6. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende på valg:
Ole Ystrøm
Henrik Nørregaard

(modtager genvalg) - valgt
(modtager genvalg) - valgt

Niels Christian Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Steen Arne Pedersen (modtager genvalg) - valgt
Jens Christian Wozniak - nyvalgt

Valg af suppleanter:
lnge Larsen - nyvalgt
Anne-Marie Munck - valgt

Niels Christian Nielsen fik rosende ord med på vejen af formanden samt lidt
mølleø\"

b. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Esben Buch Andersen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Niels Jensen - nyvalgt

ad" 7. Eventuelt
På forespørgsel om hvor mange medlemmer der er pt. oplyste kassereren at
der er 110 medlemmer dd.

Niels Christian Nielsen sagde tak for mange spændende og gode åi i bestyrelsen
og vil holde sig orienteret foftsat.

Dirigenten sagde tak for god ro og orden, formanden takkede dirigentEn og sagde tak for
fremmødet.

Efterfølgende var der for de, der ønskede, yderligere billeder og forklaring på, hvad der
videre er sket i 2020.

Svendborg den, ("'q - za.o

/rr^- "/,*lnna Krat
referent

ens Victor Andersen


