
 1 

FDA 
Nørre Alslev Net 

Møde nr.  
 

Generalforsamling 22.3. 2018 
 
Mødedag og tidspunkt  Torsdag den 22.3. 2018 kl. 19.00 
Mødested  Solparkens festhus 
Deltagere Bestyrelsen 4 + 8 medlemmer = 12 deltagere 
Fraværende Birger Petersen 
Mødet slut kl. 21:30 
 
Bemærkninger til dagsordenen: Generalforsamling 
 
Bilag:  
 
Nr. Dagsorden Beslutning 
1 Valg af dirigent Aage Nielsen valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og dermed beslutningsdygtig. 
 

2 Formandens beretning 
 

Formanden – Jørgen Fogtmann – læste sin 
beretning op for de fremmødte. 
 
Beretningen er lagt på foreningens 
hjemmeside, hvor den kan læses i sin fulde 
ordlyd. 

 
Formandens beretning blev herefter 
enstemmigt godkendt. 

 
3 Aflæggelse af regnskab 

v/ kasserer Jørgen Rasmussen 
 
Regnskabet fremgik af det udleverede 
dagsordenprogram 

Jørgen Rasmussen gennemgik regnskabet. 
 
Der var en del kritiske spørgsmål til 
regnskabet vedr.: 
 
Generalforsamling, møder, kurser, annoncer 
på kr. 11.133,10. 
Kassereren kunne ikke i enkeltheder gøre 
rede for beløbet udover det indeholdt 
honorar til formanden på kr. 6.500,- og til 
kassereren på kr. 1.400,-. 
 
Der blev også stillet spørgsmål til en 
hensættelse, udgiftsrestance på kr. 66.000,-. 
Kassereren kunne ikke umiddelbart gøre 
rede for hensættelsen. 
 
Dirigenten udsatte afstemningen omkring 
regnskabet for at give kassereren tid til at 
undersøge det nærmere og gik videre i 
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dagsordenen. 
 
Efter punkt 8 på dagsordenen vendte 
dirigenten tilbage til regnskabsaflæggelsen. 
Kassereren kunne stadig ikke gøre rede for 
de stilledede spørgsmål, hvorfor dirigenten 
satte regnskabet med de manglende 
oplysninger til afstemning. 
En af de stemmeberettigede havde tidligere 
forladt mødet, så der nu kun var 11 
stemmeberettiget. 
Resultatet var 5 stemmer for, 1 stemme 
imod og 5 stemte hverken for eller imod. 
Regnskabet var herefter godkendt. 
 
 
 

4 Behandling af indkomne forslag Der var indkommet et forslag fra 
bestyrelsen: 
 
Ophævelse af kontingent for hvilende 
medlemmer, ca. 70 kr. om året, pr. 1. juli 
2018. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
5 Fremlæggelse af budget 2018 

v/kasserer Jørgen Rasmussen 
 
Budgettet fremgik af det udleverede 
dagsordenprogram 
 

Jørgen Rasmussen fremlagde budgettet for 
2018. 
 
Budgettet for 2018 blev enstemmigt 
vedtaget. 

6 Valg af formand, næstformand  
Valg af bestyrelsessuppleant 

Formand: Jørgen Fogtmann 11 stemmer for 
og en stemme blank. Formanden genvalgt 
 
Næstformand: Kim Jørgensen enstemmigt 
genvalgt 
 
Bestyrelsessuppleant: Morten Fogtmann 
enstemmigt genvalgt 
 

7 Valg af 2 revisorer samt suppleant 2 revisorer: Flemming Heinz og Mona 
Olsen enstemmigt genvalgt 
 
Der blev fra salen ytret ønske om at 
revisorerne gav møde på næste 
generalforsamling 
 
Revisorsuppleant: Søren Holm enstemmigt 
genvalgt 
 

8 Eventuelt Det blev henstillet til bestyrelsen, af 
foreningen skulle gøres mere synlig i 
samarbejde med STOFA. 
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Bestyrelsen skulle undersøge muligheden 
for at reetablere INFOKANALEN. 
 
Under eventuelt (for at give kassereren mere 
tid) gennemgik STOFA’s repræsentant nye 
tiltag og svarede på spørgsmål fra salen. 

  Efter den sene afstemning om regnskabet 
opstod der en ophidset stemning mod 
bestyrelsen blandt de fremmødte, hvor 
ingen kunne komme til orde. 
Det endte med, at de fremmødte udvandre i 
protest. 
 
Aage Nielsen erklærede herefter 
generalforsamlingen for afsluttet.  
 
 

 
Referent: Erling Christensen 
 
Godkendt af dirigent Aage Nielsen den 16. april 2018. 


