Referat fra generalforsamling den 26.04.2017 i Rolfsted og Omegns
Transformerfond afholdt i Stalden

Der var fremmødt 11 personer incl. dirigent, medarbejder og bestyrelse. Formand Bendt Søberg bød
velkommen og gik herefter over til dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

1. Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog han Peter Nylandsted. Peter blev enstemmigt valgt.
Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden
for beretningen for 2016.

2. Bestyrelsens beretning.
Formand Bendt Søberg oplæste sin beretning for 2016, hvor hovedpunkterne var følgende:
•
•
•
•

•
•

•

Sidste ordinære generalforsamling i transformerforeningen fandt sted den 13. april 2016.
Fonden er en forening og derfor afholdes generalforsamling med beretning, regnskab og
valg.
Svend Riggelsen, Davinde er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Jørn Jørgensen, Kappendrup,
som meddelte, at han ønskede at stoppe.
Bestyrelsen afholdt møde den 12. oktober 2016, hvor de 3 første af i alt 9 ansøgere slap
gennem nåleøjet. Følgende blev tilgodeset:
o RIF – etablering af ribber i store sal
o RIF Gymnastik – optimering af eksisterende redskaber
o Ferritslev Fritidshus: ABDL døre i forbindelse med køkken
Der er valgt revisionsfirma og revisor og det blev Beierholm ved Carsten Nygaard.
Der har været afholdt nyt bestyrelsesmøde i marts 2017, hvor der blev modtaget 6
ansøgninger. Følgende blev tilgodeset:
o Davinde Forsamlingshus – renovering af 1. salen
o Rolfsted Mølle – sikkerhedsforanstaltninger og forbedret lys
o Lundsbjerg Børnehave – delstøtte til el-ladcykel
I henhold til vedtægterne skal midlerne i Fonden udbetales over 15 år – således at der er ca
180.000 kr. til uddeling hvert år.

Der var ingen særlige bemærkninger til beretningen og den blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af årsregnskab med evt. revisionspåtegning.
Sekretær Carsten Viuff fremlagde resultatopgørelse og balance for det forgangne år 2016.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til Fonden.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
På valg til bestyrelsen var Peter Godskesen og Palle Holmegaard, som begge var villige til genvalg.
Peter Godskesen og Palle Holmegaard blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Aktuelt har Fonden ingen suppleant. Bestyrelsen foreslog Claes Hemmingsen som suppleant. Claes
blev herefter enstemmigt valgt.
Dirigenten henstillede at bestyrelsen hurtigst finder endnu en suppleant til bestyrelsen, som
vedtægterne foreskriver.

6. Valg af revisor
Beierholm Revisionspartnerselskab ved Carsten Nygaard blev genvalgt som revisor uden
modkandidat
7. Eventuelt
Intet.
----------------Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger
til formanden, som takkede de fremmødte for interessen. Herefter var selskabet vært ved et lettere
traktement.

___________________________________
Protokolfører Carsten Viuff

__________________________________
Dirigent Peter Nylandsted

