REFERAT STIFTENDE GENERALFORSAMLING
26. OKTOBER 2020
Placering: Virtuelt via Skype (pga. COVID-19-restriktioner)
Dato: 26. oktober 2020

Til stede: Initiativgruppen; Rene Heiselberg Gier, Niels Prip, Michael Steen-Andersen, Marianne
Witte, Lars Nørgaard, Tommy Mikkelsen og Kristian Duedahl.
Derudover: Anna-Kathrine Dahlgaard Jakobsen, og Tanja Vilhelmsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskabet
4. Vedtagelse af vedtægter
5. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om årlig beretning fra hvert tema
6. Orientering og godkendelse af budget
PAUSE
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kasserer og suppleanter samt sekretær
10. Fastsættelse af kontingent
11. Evt.
Referat:
Ad. 1:
Tanja Vilhelmsen blev valgt til aftenens dirigent. Anna-Kathrine var udpeget til stemmetæller, dvs.
at holde øje med chatten, hvor mødedeltagerne skulle skrive ”ja” eller ”nej”, ved afstemningerne.

Ad. 2 og 3:
Da dette var en stiftende generalforsamling, var der hverken nogen årsberetning fra formanden
eller noget årsregnskab der skulle gennemgås.

Ad. 4:
§1 – Vedtaget, uden anmærkninger
§2 – Der var drøftelse omkring formuleringen, ang. hvem er inkluderet i visionen. Og hvor meget
parterne er inkluderet? Drøftelsen gik på inklusionen af hele Billund Kommune.
Drøftelsen endte med, at det blev vedtaget at §1, stk.1 skal omformuleres til følgende:
”De gode projekter under temaerne implementeres i Grindsted. Herefter kan disse flyttes ud i
resten af kommunen, hvor det giver mening. Alle i Billund Kommune er velkommen i foreningen,
hvilket også gør sig gældende for personer i hele landet”.
- Vedtaget
§3 - Kontingentet skal fastlægges af generalforsamlingen
-

-

Det bliver fastlagt til 100 kr. årligt, som er bindende for det pågældende år.
Det blev desuden tilføjet; Foreningen GDGH søges herudover finansieret ved sponsor-og
annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige
foreninger/institutioner og private personer.
Vedtaget

§4 - Ændret så der skal være mindst 2/3 af medlemmerne, der skal fremsætte anmodning om
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, i stedet for 1/3 som der stod før.
-

Der blev desuden fremsagt forslag om at generalforsamlingerne skal afholdes i Billund
kommune. Og at disse i nødstilfælde kan afholdes virtuelt.
Generalforsamlingerne bliver varslet via mail og via foreningens hjemmeside. Desuden at
det er medlemmernes ansvar at oplyse rette mail.
Vedtaget

§5 – Der skal omformuleres, så bestyrelsen ikke skal bestå af 12 medlemmer. Men der i stedet
står; bestyrelsen består af minimum 4 eller op til 12 medlemmer.
- Vedtaget
§6 – Der skal være to revisorer der kigger regnskabet igennem, så ”den” bliver rettet til ”de”.
- Vedtaget
§7 – Vedtaget, uden anmærkninger
§8 – rettes til så ændringer af vedtægterne skal vedtages således;
”Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er
mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen.
Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen.
Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med
sædvanligt varsel og med samme dagsorden. På denne 2. generalforsamling kan ændringer af
vedtægterne vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset antallet af fremmødte.”
- Vedtaget

§9 – Vedtaget, uden anmærkninger
Ad. 5:
Der var kommet et forslag ind omkring, at der skal laves en årlig beretning om hvert tema fra de
enkelte tovholdere. Disse beretningerne kommer ind til sekretæren efter mødet, så denne kan
opdatere hjemmeside, under hvert tema, så medlemmer (og andre interesserede) kan følge med
i, hvad der sker under hvert tema.
– Forslaget vedtaget uden anmærkninger. Dog skal dette ikke indføres i vedtægterne.
Ad. 6:
Da dette er en stiftende generalforsamling, så har foreningen endnu ikke et budget der kan
fremlægges.
AD.7:
Ingen ønskede en pause, så der blev gået direkte over til afstemningen af, hvem der skal besidde
de forskellige poster i foreningen.
Formand:
Her blev der kun peget på én person, René Heiselberg Gier, som gerne tog imod
formandsposten.
- Enstemmigt valgt
AD.8:
Næstformand:
Der blev peget på Tommy Mikkelsen som næstformand. Ingen andre forslag kom op. Tommy
tog gerne imod næstformandsposten.
- Enstemmigt valgt
AD.9:
Kasserer:
Her blev peget på Svend Erik Christensen, Tommy Mikkelsen og Michael Steen-Andersen.
Tommy afstod, og de to andre var ikke til stede. Efterfølgende er Svend Erik Christensen blevet
kontaktet og har pr. d.d. 27/10, taget imod posten som kasserer.
Sekretær:
Jørgen Guldager bliver forslået som sekretær for foreningen, og der bliver ikke peget på andre.
Dog var Jørgen ikke til stede, men er efterfølgende blevet kontaktet. Jørgen har takket nej tak til
rollen grundet travlhed. En sekretær vil derfor blive valgt til næste bestyrelsesmøde.
Suppleanter:

Her blev Tanja Vilhelmsen og Anna-Kathrine Jakobsen tilspurgt indirekte om dette var nogle
roller, de havde interesse i at tiltræde. Efter overvejelse, har begge, pr. d.d. (27/10 2020) takket ja
til posterne som suppleanter.
Bestyrelsen består af:
Kristian Duedahl
Tommy Mikkelsen
Michael Steen-Andersen
Lars Nørgaard
Niels Prip
Svend Erik Christensen
Jørgen Guldager
René Heiselberg Gier
Pernille Steffensen
-

Marianne Witte har ikke mulighed for at indgå i bestyrelse grundet hendes arbejde ved
Billund Erhvervsfremme.

AD.10:
Se punkt 4, §3
AD.11:
Der blev fremsat forslag om at man kun skal have halvdelen af bestyrelsen på valg af gangen, så
man ikke skifter hele bestyrelsen ud af gangen.
-

Dette var der stor opbakning omkring, og forslaget blev vedtaget.

