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Referat af generalforsamling 
 
afholdt i Bredballe Sognegård mandag den 9. marts 2020. 
 

Preben Sørensen bød velkommen til de ca. 100 fremmødte medlemmer. 

Herefter gik man over til dagsordenen for generalforsamlingen i henhold til forenings 

vedtægter. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Vagn Schultz.  

Der var ikke andre forslag, og Vagn accepterede valget. 

Vagn Schultz konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter foreningens 

vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

Formanden Preben Sørensen forelagde bestyrelsens beregning. Der var ingen 

spørgsmål eller bemærkninger fra salen. Beregningen blev derefter godkendt. 

 (Beretningen foreligger som særskilt dokument) 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 

Kassereren Erna Juul gennemgik foreningens regnskab for 2019. Regnskabet viser et 

underskud på kr. 27.536. Underskuddet skyldes trykkeudgifterne til årets 

Jubilæumsbog. Bestyrelsen havde derfor forventet et større underskud pga. den 

ekstraordinære udgift til årbogen. Ved årets udgang var foreningens egenkapital på kr. 

96.142. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev derefter 

godkendt. (Regnskabet  foreligger som særskilt dokument)  

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 100. 

Der var ingen kommentarer eller andre forslag, og kontingentet for 2021 blev derfor 

vedtaget til kr. 100. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg var Preben Sørensen og Henrik Schultz. Begge var villige til genvalg. Der var 

ikke andre forslag, så Preben Sørensen og Henrik Schultz blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg var Ove Christensen, der var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag, så 

Ove Chrsitensen blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 

På valg var Anna Mikkelsen, der var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag, så 

Anna Mikkelsen blev genvalgt. 
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8. Indkomne forslag 

Formanden havde ikke modtaget nogen forslag. 

  

9. Eventuelt 

Intet 

 

Herefter erklærede dirigenten generalforsaamlingen for afsluttet og takkede forsamlingen for 

god ro og orden. Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for en god ledelse af 

generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen holdt bagermester P.A.Andersen et interessant foredrag om 

bageriets udvikling siden 1899 og gennem ikke mindre end fire generationer. Undervejs blev 

der serveret kaffe med gode smagsprøver fra bageriet. 

 

Referent: Kurt Meiner Hansen 

 

 

  


