
Referat af ordinær generalforsamling i

Âgerup og Omegns Landsbyråd, afholdt iÄgerup
Sognegård den 09. april z0tg k|.20:00

o
Agerup og

Omegns

Dagsorden jf. indkaldelse:

01. Valg af dirigent
a. Anders Andersen blev valgt
b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingens

lovlighed blev herefter vedtaget i enighed blandt de 16 stemmeberettigede medlemmer.

02. Valg af referent og stemmetællere
a. Steen Broby blev valgt som referent
b. Lars Jacobsen blev valgt som stemmetæller

03. Formandens beretning (vedhæftet som bilag)
a. Den skriftlige beretning blev suppleret med aktuelle orienteringer fra formanden Jens

Pedersen, næstformand lrene Winter-Larsen, aktivitetsudvalget, Rikke Hansen, Trafikgruppen,
og Steen Broby, Erhvervsnetværket 4000nord.

b. Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter godkendt med akklamation.

04. Regnskab for 2018 (vedhæftet som bilag)
a. Regnskabet udviser et overskud pâ t1.729,92kr.
b. Kassereren besvarede de to spørgsmål fra revisorerne: Det dobbelt inkasserede gebyr fra

Roskilde Kommune er blevet returneret. De tilskudsmidler, som 4000nord ikke finder
anvendelse for inden udgangen af 2O19, vil blive returneret til giverne: Roskilde Kommune og
Landdistriktspuljen.

c. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt med akklamation.

05. lndkomne forslag (forslaget vedhæftet som bilag)

a. Henning Sørensen foreslog generalforsamlingen, at opkrævning af kontingent til foreningen
fremover skal ske via PBS.

b. Efter en drøftelse blev der foretaget afstemning om det indsendte forslag. Forslaget blev
forkastet med 0 stemmer for og 16 stemmer imod.

06. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent fo¡ 2O2O. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent på 110 kr. pr. husstand årligt

a. Budgettet tor 2O2O udviser ved et medlemstal på 180 et overskud på 5.000 kr.
Budgettet og forslaget til kontingent blev godkendt i enighed.

07. Valg af næstformand
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a. lrene Vinther-Larsen blev valgt for 2 är

08. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Steen Broby blev valgt for 2 âr
b. Generalforsamlingen tiltrådte i enighed, at bestyrelsen herefter er 1 person i undertal i forhold

til vedtægternes bestemmelse herom. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2020
fremkomme med forslag til vedtægtsændring, som lovliggpr et færre antal
bestyrelsesmed le mmer.

09. Valg af 2 suppleanter
a. Hans Brüsch blev valgt for 1 år
b. Nicolaj Jensen Charpentier blev valgt for 1 år

10. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant
a. Ulla Knudsen blev valgt for 1. år
b. Hanne Ytting blev valgt for 1 år
c. Ole Strandholt blev valgt som revisorsuppleant for i_ år

11. Eventuelt

a. AAOL blev opfordret til at presse de folkevalgte politikere med henblik på at få kpreplaner
opsat ved busholdepladserne, så man kan se, hvornår busserne kører

b. Formanden udtrykte en tak til Bente Elster Sørensen for hendes virke i bestyrelsen
c. Formanden udtrykte en tak til dirigenten for fornem styring
d. Dirigenten udtrykte på generalforsamlingens vegne en tak til bestyrelsen for vel udført arbejde

Referent Steen Broby

10. april 2019

nt An Andersefi
19. april2018
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