Referat fra Æglagerets generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020
Formand Jan Ibsen bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Mikael Vester - han gjorde det godt sidste år.
Mikael Vester blev enstemmigt valgt som dirigent.
Dirigent kunne konstatere at Indkaldelse til generalforsamlingen er lovlig og jf. vedtægter.
Dirigent kunne også konstatere at referent var udpeget – Signe Frost Vanggaard.
2. Formandens beretning.
Formanden fremlagde beretning for året 2019. Den blev taget til efterretning uden
kommentarer.
Den fulde ordlyd ligger på hjemmesiden under pkt. Generalforsamling 2020
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Morten fremlagde regnskabet som er underskrevet af hele bestyrelsen samt de 2 revisorer.
Årets resultat blev et overskud på kr. 526,-.
Butikken har givet et overskud på kr. 9.166,Formue i butikken på kr.110.000
Regnskab godkendt uden kommentarer.
Det underskrevne regnskab er scannet og ligger på hjemmesiden under pkt. Generalforsamling
2020
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent.
Generalforsamlingen besluttede uændret kontingent for 2020.
Kr. 325/medlem - Kr. 600/husstand - Kr. 1600/sponsor
6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen.
På valg:
Tove Fisker
Morten Kenhof
Agnete Seidelin
Signe Frost Vanggaard
Alle blev valgt for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde og fordeling af poster
offentliggøres på hjemmesiden efterfølgende.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg:
Karin Lykke Groth
Genvalgt for en 2-årig periode.
8. Valg af 2 revisorer.
På valg:
Frank Petersen
Flemming Nybro Sørensen

Begge blev valgt for en 1-årig periode.
9. Eventuelt.
Kan der indkøbes et nyt klaver? Bestyrelsen overvejer det.
Permanent højtalersystem ønskes også fra bestyrelsen.
Bestyrelsen og Æglageret lover at informere om fremdrift af byggeriet både på mail og via
hjemmeside.
Holbæk Art barsler med 6 nye gavlværker - fernisering 29. maj i Apotekerhaven kl 14:00
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.

Referat godkendt af dirigent pr. 25. februar 2020

