Nordjysk Pilgrimsforening
Et økumenisk mødested
Referat af generalforsamling i Nordjysk Pilgrimsforening d. 03.03.18 Nr. Uttrup Kirke

Bestyrelsen foreslår Sten Erik Løvgreen, som blev valgt og
konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Gunhild Grarup, som blev valgt.
Til stemmetællere valgtes Steiner Pettersen og Jørgen Skjøtt.

3.

Fremlæggelse og drøftelse af
bestyrelsens beretning for 2017 til
godkendelse.
Fremlæggelse af foreningens
reviderede årsregnskab for 2017
til godkendelse.

4.

Ernst fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.
Se bilag 1.
Else Skak Jensen gennemgik årets regnskab. Der viser et
overskud på 8797,17 kr. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Se bilag 2.

5.

Forslag

5.1

Bestyrelsens forslag.

5.2

Evt. indkomne forslag.

6

Handleplan for det kommende
år.

7

Budget for det kommende år

8

Fastsættelse af kontingent for
2018.

9

Valg

9.1

Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg Else Skak Jensen
(modtager ikke genvalg) Charlott
Sams (er udmeldt af foreningen)

Til bestyrelsen blev foreslået: Ulla Nørgård og Henrik Busk
Rasmussen, som blev enstemmigt valgt.
Til suppleanter blev valgt Erik Geisnæs og Frank Hytten.
Erik er førstesuppleant, Frank anden suppleant.

9.2

Valg af revisor. Revisor må ikke
være medlem af bestyrelsen. Lars
M. Jensen modtager valg.

Lars Møller Jensen blev genvalgt som revisor.

Eventuelt (Ingen beslutninger).

Intet.

10

Formandens og ordstyrerens underskrifter:

Sten Erik Løvgreen gennemgik ændringsforslag til vedtægterne
§ 6.2.1-4 samt stk. 6.3 og 6.4 og 7.2
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal.
Se bilag 3.
Der var ikke indkommet andre forslag
Gunhild fremlagde handleplanen, som den ser ud nu. Hun
omtalte, at bestyrelsen har planer om at lave et
pilgrimslederkursus til efteråret.
Se bilag 4
Else Skak Jensen gennemgik budget for det kommende år.
Se bilag 5
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. for
enkeltmedlemmer og 200 kr. for juridiske personer.
Forslaget blev vedtaget.

Jette Skjøtt blev valgt som revisorsuppleant.

