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Referat af ordinær generalforsamling 27-02-2018 

Fremmødte:  Lars Hilde-Gabrielsen (formand), Michael Bern-Martens (kasserer), Leif Brunnlieb-
Andersen (bestyrelsesmedlem), Torben Høyer (bestyrelsessuppleant), Peter 
Andersen, Peter Schula 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 

1.  Valg af dirigent. 
 Som dirigent valgte generalforsamlingen Michael Bern-Martens. 

2.  Valg af referent. 
Som referent valgte generalforsamlingen Michael Bern-Martens. 

3.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 Formanden og kasseren gennemgik foreningens aktiviteter i 2017. 

4.  Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. Det blev enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 

5.  Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår. 
Bestyrelsen fremlagde budget for 2018. Det blev enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 

6.  Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for det 
kommende år. 
Bestyrelsen fremlagde forslag om at medlemsindskud og kontingent for 2018 skulle være 0,00 
kr. Det blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

7.  Valg af bestyrelse: 

 - Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem. 
 Lars Hilde-Gabrielsen blev enstemmigt genvalgt som formand. 
 Leif Brunnlieb-Andersen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

 - Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

8.  Valg af revisor. 
 Anders Lorentzen blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

9.  Valg af suppleanter. 
 Torben Høyer blev enstemmigt genvalgt som suppleant. 
 Stig Wentzel blev enstemmigt genvalgt som suppleant. 

10.  Indkomne forslag. 
Bestyrelsen fremlagde sit forslag om nedlæggelse af foreningen. Det blev enstemmigt 
nedstemt. 
Bestyrelsen fremlagde sit forslag om ændringer af vedtægterne, således at alle referencer til 
TFCV fjernes. Det blev enstemmigt vedtaget. Dermed skal forslaget til afstemning på en 
ekstraordinær generalforsamling. Stemmes der ”Ja” til forslaget på den ekstraordinære 
generalforsamling, kan vedtægterne ændres. 

11.  Eventuelt. 
 Ingen emner. 
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Referat af ekstraordinær generalforsamling 27-02-2018 

Fremmødte:  Lars Hilde-Gabrielsen (formand), Michael Bern-Martens (kasserer), Leif Brunnlieb-
Andersen (bestyrelsesmedlem), Torben Høyer (bestyrelsessuppleant), Peter 
Andersen, Peter Schula 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 
 Som dirigent valgte generalforsamlingen Michael Bern-Martens. 

2.  Valg af referent. 
Som referent valgte generalforsamlingen Michael Bern-Martens. 

3.  Indkomne forslag. 
Bestyrelsen fremlagde sit forslag om ændringer af vedtægterne, således at alle referencer til 
TFCV fjernes. Det blev enstemmigt vedtaget. Da forslaget tidligere har været til afstemning på 
den ordinære generalforsamling og dér blev enstemmigt vedtaget, træder 
vedtægtsændringerne i kraft pr. den 27-02-2018. 

 


