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4. april 2016 

Referat fra årsmøde 2016 den 30. marts 2016 

 

1. Valg af dirigent. 

Advokat Erik Berg blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (Vedhæftet som bilag). 

Beretningen blev debatteret og godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Der har ingen indtægter og udgifter været i perioden fra stiftelsen den 16. september 2015 til 31. 

december 2015, hvorfor der blev fremlagt et 0 regnskab.  

Revideret regnskab blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af forslag til budget. 

 
Budgetforslaget blev taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

Det blev besluttet, at der ikke skal være noget kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag til behandling. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Peter Lambæk Nielsen, Ditte O’Neill, Torben Skødt og Anders Sørensen var på valg og blev alle 

genvalgt. 

Solveig Larsen blev valgt i stedet for Torben Rostgaard Sørensen, som trak sig fra bestyrelsen på 

grund af arbejdet. 

Anne-Marie Hundebøl og Asta Freund blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Trine Christensen blev genvalgt og Torben Rostgaard Sørensen blev valgt som revisorsuppleant. 

Grete Elise Melcher blev genvalgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev opfordret til at husstandsomdele VisionVojens. 
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Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Peter Lambæk Nielsen – formand. 

Karl Posselt – næstformand. 

Torben Skødt – kasserer. 

Teis Melcher – sekretær. 

Bestyrelsen består derudover af 

Ditte O’Nieill, 

Anders Sørensen og  

Solveig Larsen. 

Suppleanter: 

Første suppleant Anne-Marie Hundebøl. 

Anden suppleant Asta Freund. 

Revisorer: 

Trine Christensen. 

Torben Rostgaard Sørensen. 

Revisorsuppleant: 

Grete Elise Melcher. 

 

 


