Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.00 på Vester Skerninge Friskole
Erik Stoumann bød som formand for bestyrelsen velkommen til de fremmødte.
Pk. 1; Valg af dirigent
Erik foreslog Aage Sækmose som dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Aage Sækmose valg
med applaus.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og dermed lovlig.
Pk. 2; Beretning for det forløbende regnskabsår
Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beregning.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen bliver lagt på hjemmesiden.
Pk. 3; Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kassereren, som gennemgik det reviderede regnskab for 2017.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden.
Pk. 4; Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Kasserer gennemgik budgettet for 2018.
Påpegede at budgettet indeholde betydelige usikkerheder, da det dels ikke vides hvornår projektet
bliver endeligt godkendt.
Budgettet blev taget til efterretning.
Pk. 5; Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
Formanden gennemgik investeringsplanen for 2018.
Påpegede at investeringsplanen indeholde betydelige usikkerheder, da det dels ikke vides hvornår
projektet bliver endeligt godkendt og vil kunne komme til at se lidt anderledes ud når
periodiseringerne i anlægsbudgettet er mere kendt.

Budgettet blev taget til efterretning.
Pk. 6; Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag.
Pk. 7; Indkomne forslag fra andelshaverne.
Der var ikke modtaget nogle forslag.
Pk. 8; Valg af bestyrelsesmedlemmer og følgende er på valg:
A. John Svenson – villig til genvalg.
B. Orla Hansen (på vegne af BSB Egebjerg) – villig til genvalg
C. Hanne Nylev – villig til genvalg
Der var ikke yderligere kandidater, hvorfor de blev genvalgt, med applaus.
Pk. 9; Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Karen Strandhave og Egon Kristensen blev valgt, med applaus.
Karen er 1. suppleant og Egon er anden suppleant.
Pk. 10; Valg af revisor.
Nicolai Groth-Christensen, revisorfirmaet N. G. Christensen, Svendborg blev foreslået af
bestyrelsen, og blev valgt af forsamlingen.
Pk. 10; Eventuelt
Forsamlingen takkede bestyrelsen for deres arbejde med applaus.
Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen, som gav ordet til Erik Stoumann.
Erik takkede dirigenten, og takkede de fremmødte for deres engagerede støtte til projektet.
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---------------------------------Aage Sækmose
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