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Borgernes Stemme
Ordinær generalforsamling
Tid

Tirsdag 17. marts 2014 kl. 19.30 - 21.15

Sted

Bygvænget 238, 2980 Kokkedal

Deltagere

Claus Petersen (CP), Peter Hansen(PH), Hossein Armandi (HA), Peter
Aarby (PAA), Egon Erlandsen (EE), Helle Armandi (HeA), Gitte Pedersen
(GP) og Klaus Fænø (KF)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
3. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af
kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsens/formandens beretning om årets gang i byrådet
v/byrådsmedlemmet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2., 3. og 4.
7. Valg af mellem 1 og op til 3 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg.
10. Eventuelt

Ad 1

KF blev valgt til referent, EE til dirigent, pkt. 2 og 6 i dagsordenen blev
slået sammen til pkt. 5 (er rettet herover)

Ad 2

PH forelagde regnskabet som blev enstemmingt godkendt.

Ad 3

PH forelagde budget, som blev godkendt efter at indtægterne blev hævet
med kr. 5000,-. Kontingent fastholdes på kr. 100,- pr. år

Ad 4

Ingen indkomne forslag.

17. marts 2015
Af Klaus Fænø

Side 1 af 2

Dit nye parti i Fredensborg – plads til din mening ...

Ad 5

HA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på paragraf 17, stk. 4-udvalget i byrådet, HA skal fremlægge
forslag 24. April.
Kommunens budget godkendt uden Venstre og Liberal Alliance.
Flere indlæggelser i regionen har medført en ekstraregning på
25 mio. kr. til kommunen!
Dinah Andersen og Gert Andersen, begge bestyrelsesmedlemmer, er
fraflyttet kommunen.
Vi har fået et nyt medlem fra Vejenbrød.
Vi har produceret en folder, som er blevet omdelt mange steder.
Skal vi bruge det årlige kommunale støttebeløb til en stor annonce i
lokalavisen?
CP startede diskussion om hvad kommens penge bliver brugt til! FX
de 22 unge utilpassede voksne, som nu får lokaler på Græstedgaard!

Formandens beretning blev godkendt.
Ad 6

Nuværende bestyrelse (den resterende!) fortsætter.

Ad 7

CP avancerer til 1. suppleant istedet for Dinah.

Ad 8

Anita Nilsson (ikke tilstede), revisor vil gerne fortsætte og blev
enstemmigt genvalgt

Ad 9

Intet at bemærke.

Ad 10

HA: Skal vi bruge 4-5000,- på en annonce i Lokalavisen? Først til efteråret!
Tak for god ro og orden
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