LANDSBYCENTER VIND
Holstebrovej 20  Vind  7500 Holstebro  www.vindsiden.dk

Referat af ordinær generalforsamling i den selvejende institution LandybyCenter
Vind afholdt torsdag den 26. februar 2015 kl 19.00 i LandsbyCenter Vind

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/Frits Stjernholm
3. Regnskab v/ Michael Thusgaard Mortensen
4. Behandling af indkomne forslag
a) Forslag til ændring af Vedtægternes § 9
Nuværende: Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned med 14 dages varsel i
dagspressen. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ændres til: Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt senest med udgangen af 1. kvartal og
bekendtgøres i dagspressen og på Landsbycenter Vind’s hjemmeside,
www.landsbycentervind.dk . Bekendtgørelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Frits Stjernholm
Michael Thusgaard Mortensen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Søren Rasmussen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet ved annonce i Lokalavisen samt på banner i Vind.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Frits Stjernholm fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet bilag.
Der var ros mht. bygningernes vedligeholdelse og til LCV´s nyoprettede hjemmeside.
Desuden blev der udtrykt ønske om bedre adgangsforhold til Klubhuset – mere handicapvenligt.
3. Regnskab ved Michael Thusgaard Mortensen
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Michael Mortensen.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægt § 9 blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse
Frits Stjernholm og Michael Mortensen var på valg. Michael ønskede ikke genvalg.
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Sune Søndergaard blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Frits Stjernholm
blev genvalgt.
6. Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab, Vildbjerg.
7. Eventuelt
Ingen.

___________________________________
Søren Rasmussen, dirigent
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