
GENVEJ TIL UDVIKLING 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 19. januar 2013 

hos Lise Lund og Ivan Jensen, Rask Mølle. 

Dagsorden ifølge oplæg fra bestyrelsen. 
 

1.  Valg af dirigent 
 

Per blev valgt. 
 

2. Forslag til vedtægtsændring, § 7 og § 8, samt beslutning om ikrafttræden af 

vedtægtsændring 
 

Indledningsvis bemærkede formanden, at ingen af foreningens medlemmer - jf. mødeindkaldelsen – 

havde nedlagt ”veto” mod at den forslåede vedtægtsændring vedr. revision af regnskabet træder i 

kraft med tilbagevirkende virkning. Forsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 
 

Forsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens forslag om at benytte medlemsvalgte 

revisorer i det omfang, foreningen ikke forvalter midler, hvor statsautoriseret revision er påkrævet. 

Forslaget blev allerede drøftet på sidste års generalforsamling og skyldes, at vi ikke ønsker at bruge 

en uforholdsmæssig stor del af vores kontingentindtægter på revision. Herefter ændres § 7 til: 
 

§ 7: Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Foreningens regnskab revideres af to 

revisorer, valgt blandt medlemmerne. Såfremt foreningen modtager støtte fra privatpersoner, fonde, 

statslige midler eller andre, hvor betingelserne er at midlerne er revideret af en registreret eller 

statsautoriseret revisor, vælges en sådan også på generalforsamlingen.  
 

Forsamlingen besluttede ligeledes enstemmigt at bakke op om et forslag, der stiler mod at sikre at 

foreningen kan fungere, også i det tilfælde at et bestyrelsesmedlem pludselig udtræder eller at 

regnskabet ikke er færdigrevideret ved generalforsamlingens afholdelse.  Ændringen af § 8 er 

herefter som følger: 
 

Efter sidste punktum i § 8 tilføjes: Bestyrelsen har mellem de ordinære generalforsamlinger 

bemyndigelse til at vælge suppleanter til bestyrelsen, såfremt der ikke på generalforsamlingen 

vælges mindst to suppleanter, revisorer (såvel valgt blandt medlemmerne som statsautoriseret/ 

registreret) samt at godkende regnskaber endeligt, hvis dette ikke kan ske på den ordinære 

generalforsamling. Beslutningen skal være enstemmig og hvis der foretages sådanne beslutninger 

skal samtlige generalforsamlingsdeltagere orienteres herom. Et enkelt medlem blandt 

generalforsamlingsdeltagerne kan begære en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er 

uenighed om bestyrelsens dispositioner. 
 

Forsamlingen besluttede at vedtægtsændringerne straks træder i kraft. 
 

3. Valg af revisor(er) 
 

Det var enighed om at vælge to medlemsvalgte revisorer. 

Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen blev valgt som medlemsvalgte revisorer. 
 

4. Eventuelt. 
 

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt hos Tilde Tvedt og Ole Olsen i Roskilde søndag 

den 9. juni 2013. 

Jens E. Madsen, referent 

Per Adelhart Christensen, dirigent 


