Referat af stiftende generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen 13.06.2013
Mødedato: 13.06.2013
Mødested: Diamanten Kultur- og Idrætscenter i Fynshav
Referent:
Jens Møller

Mogens K. Nielsen bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde og den store
opbakning til stiftelse af foreningen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
3. Valg af formand
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af revisorsuppleant
8. Fastsættelse af medlemskontingent og firmakontingent
9. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Peter Mølgaard blev valgt til dirigent.
Ad 2. Godkendelse af vedtægter
Det udsendte udkast til vedtægter blev gennemgået punkt for punkt. Vedtægterne blev
godkendt med følgende ændringer i forhold til det udsendte udkast:
§ 2, stk. 1: I første linje slettes ”til motorkøretøjer”.
§ 4, stk. 2: Der tilføjes: ”Generalforsamlinger holdes skiftevis på Als og Fyn”.
§ 4, stk. 5: I punkt 3 slettes ”eventuelt”.
Punkt 10 slettes og punkt 11 ændres til 10.
§ 5, stk. 4: I sidste afsnit indsættes ”der” efter ”2 bestyrelsessuppleanter”
§ 7, stk. 1 ændres til:
”Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af
formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af kassereren i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.”
§ 8, stk. 2: I 3. linje ændres det sidste ord ”ny” til ”ekstraordinær”.
§ 9, stk. 2: I 3. linje ændres det sidste ord ”ny” til ”ekstraordinær”.
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§ 9, stk. 3 ændres til:
”Eventuel formue og aktiver går ved opløsning af foreningen til en organisation, der vil
arbejde for forbedring af de trafikmæssige forhold i Region Syddanmark. Hvis dette ikke kan
lade sig gøre, går det til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.”

Ad 3. Valg af formand
Mogens K. Nielsen blev foreslået og valgt som formand.
Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev foreslået og valgt som bestyrelsesmedlemmer: C. C. Nielsen, Jens Møller,
Britta Schall Holberg, Ove Engstrøm, Erling Lundsgaard, Dorthe Seeberg Haurum, Henrik T.
Nielsen og Petter Astrup.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Hans Henning Haldbo og Peter Mølgaard blev foreslået og valgt som
bestyrelsessuppleanter.
Ad 6. Valg af revisor
Carsten Møller blev foreslået og valgt som revisor.
Ad 7. Valg af revisorsuppleant
Kristian Hjerresen blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

Ad 8. Fastsættelse af medlemskontingent og firmakontingent
Efter nogen debat blev kontingentet for privatpersoner fastsat til kr. 100 pr. år og
firmakontingentet blev fastsat til kr. 1.000 pr. år.
Ad 9. Eventuelt
Dirigenten og formanden takkede for et positivt møde. Efter selve generalforsamlingen var
der mulighed for at tegne medlemskab af foreningen.
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