Referat fra generalforsamlingen
onsdag den 23. marts 2021
Iht. vedtægterne afholdt foreningen ordinær generalforsamling den 23. marts. Formand Peter Skou
deltog på en online forbindelse

Ad 1.

Valg af dirigent
Peter Skou foreslog Lars Dahl-Nielsen fra Codex Advokater. Der var ingen indvendinger mod dette
forslag.
Lars Dahl-Nielsen takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet iht. vedtægterne.

Ad 2.

Formandens beretning
Peter Skou læste beretningen op (se bilag). Ingen havde indvendinger eller kommentarer til
beretningen, så den blev godkendt.

Ad 3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget 2021
Revisor Michael Rechnagel fra Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
fremlagde hovedpunkterne fra det reviderede – og af bestyrelsen godkendte - regnskab for 2021.
Susanne Skovbjerg præsenterede budgettet for 2022 (se bilag). Bestyrelsen foreslog, at
kontingent for 2022 hæves til kr. 2.000 pr. medlemskab.

Ad 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg skal vælges for en 2-årig periode i henhold til vedtægternes
punkt 5.2. Da Mark Vildbrad (valgt for en 2 årig periode ved generalforsamlingen 2021) ønsker at
udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, skal der endvidere vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode i stedet for Mark Vildbrad.
På valg var:
Peter Skou – modtog genvalg
Thomas Damkjær Larsen – modtog genvalg
Pieter Mouritsen – modtog genvalg
Mikael Grosen Skovbo – modtog ikke genvalg
Mark Vildbrad – modtog ikke genvalg
Bestyrelsen indstillede til at:
- Peter Skou genvalgtes for en periode på 2 år
- Thomas Damkjær Larsen genvalgtes for en periode på 2 år
- Pieter Mouritsen genvalgtes for en periode på 2 år

- Lene H. Mortensen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år
- Frank Ludvigsen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år
Der var ingen yderligere kandidater, så de ovennævnte kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.
De to nye bestyrelsesmedlemmer, Lene H. Mortensen og Frank Ludvigsen, præsenterede kort sig
selv.
Ad 5.

Valg af revisor
Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev foreslået, og dette blev godkendt.

Ad 6.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 7.

Fastsættelse af kontingent for 2021
Se punkt 3.

Ad 8.

Eventuelt
Peter takkede dirigenten og revisoren for indsatsen og kvitterede med 2 flasker vin.

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Peter Skou som formand og Pia Jakobsgaard-Iversen
som næstformand.

