
 

 

 
 

 

 

Referat for den ordinære generalforsamling lørdag den 9. april 

2016 kl. 10.00 i Foreningen Andelslandsbyen Nyvang 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Valg af dirigent   

Helge Fredslund blev valgt som dirigent 

 

3. Valg af 3 stemmetællere 

Hanne Madsen, Henrik Truesen og Gerda Carlson 

 

4. Bestyrelsens beretning v. formanden 

Formanden gennemgik 2015, som han karakteriserede som et godt år med mange 

nye spændende tiltag. Samtidigt løftede han sløret for de mange spændende 

opgaver, som Andelslandsbyen stod over for, herunder indretning af det gamle Vej 

& Bro Museums bygning til besøgscenter for publikum med billetsalg, butik og 

introduktionsudstilling til andelstiden. Endelig benyttede han lejligheden til at 

takke bestyrelse, medarbejdere og frivillige for deres store indsats for 

Andelslandsbyen. Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

5.  A: Aflæggelse af regnskab v. direktøren 

Direktøren redegjorde det fortsatte arbejde med at professionalisere 

økonomistyringen i Andelslandsbyen og konstaterede, at årsrapport 2015 udviste et 

tilfredsstillende resultat. Herefter gennemgik revisor Birgitte Løvenhorst balancen 

og aktiver og passiver i regnskab 2015. Generalforsamlingen godkendte 

regnskabet.   

 

 B: Orientering om budgettet for indeværende år v. direktøren 

 Direktøren gennemgik hovedtrækkene i budgettet for 2016. Generalforsamlingen    

 tog gennemgangen til efterretning. På opfordring fra generalforsamlingen lovede    

 direktøren at fremsende budget for kommende år med indbydelsen til næste års    

 generalforsamling. 

        



6. Indkommende forslag 

Ingen 

 

7. Fastsættelse af kontingent for 2016.  

Bestyrelsen indstillede at fastholde nuværende prisniveau på kontingenter: 

Personligt medlemskab 320 kr. årligt 

Husstandsmedlemsskab 530 kr. 

Pensionistmedlemsskab 210 kr. 

Firmamedlemsskab 2000 kr.  

Generalforsamlingen godkendte indstillingen. 

 

  

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:  

 Jørgen Dan Pedersen modtager genvalg 

 Bjarne Hansen  modtager genvalg 

 Klaus Brigsted modtager genvalg 

På mødet opstilledes ud over de tre førnævnte Erik Bjørn Kristiansen. 

Der gennemførtes herefter en afstemning blandt de i alt 117 stemmeberettigede  

medlemmer, der deltog i generalforsamlingen. Hver deltager måtte max afgive 

tre stemmer. 

Stemmerne fordelte sig på følgende vis: 

Jørgen Dan Pedersen 100 

Bjarne Hansen 93 

Klaus Brigsted 85 

 Erik Bjørn Kristiansen 43 

 

 Jørgen Dan Pedersen, Bjarne Hansen og Klaus Brigsted blev valgt til bestyrelsen  

 

 

          8.a.  Valg af 1 medlem med særlig kompetence 

                  Willy Lisby modtager genvalg 

 Genvalgt 

 

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.  

 Carsten Nielsen    modtager genvalg 

 Ida Møller modtager genvalg 

På mødet opstilledes ud over de to førnævnte Erik Bjørn Kristiansen og Gert 

Nielsen. Der gennemførtes herefter en afstemning blandt de i alt 117 

stemmeberettigede medlemmer, der deltog i generalforsamlingen. Hver deltager 

måtte max afgive to stemmer. 

Stemmerne fordelte sig på følgende vis: 

Carsten Nielsen 70 

Gert Nielsen 51 

Erik Bjørn Kristiansen 44 

Ida Møller 43 

 

Carsten Nielsen og Gert Nielsen blev valgt til suppleanter. 



 

 

10. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller: Dansk Revision, Holbæk. 

Genvalgt 

 

11. Eventuelt. 

Formanden takkede Ida Møller for hendes arbejde i bestyrelsen i det seneste år, 

takkede Helge Fredslund for en god mødeledelse og alle fremmødte for en god 

generalforsamling. 
 

 

Generalforsamlingen afholdtes i Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

 

Referent: Keld Grinder-Hansen 

 

Referatet godkendt af dirigent Helge Fredslund 


