Foreningen Dalen
Ordinær generalforsamling den 17. marts 2016 i restauranten på Birkebo
Ole Nøhr bød velkommen og præsenterede dagsordenen.
43 var til mødt frem og heraf var 28 stemmeberettiget.

1. Valg af dirigent og referent.
Ole foreslog Stig Brostrøm til dirigent: Stig accepterede og der var ingen andre forslag hvorefter
han var valgt.
Ole foreslog Steen Thomsen til referent: Steen accepterede uden indvendinger hvorefter han var
valgt.
Dirigenten vurderede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til Foreningens love.
Ingen indvendinger.

2. Bestyrelsens beretning.
Ole Nøhr fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen var udsendt i forvejen, men alligevel ønskede salen at den blev oplæst.
Beretningen blev godkendt

3. Det reviderede regnskab for 2015.
Bo Sørensen fremlagde regnskabet.
Der er kommet lidt større udgifter til medlemsmøderne, da der er kommet ny bestyrer i Birkebo.
Årsregnskabet blev vedtaget.

4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent for 2016/17 samt budget.
Budget for 2016 blev forelagt.
Kontingentet foreslås af bestyrelsen fastholdt på 100 kr. pr. år.
Budgetter og kontingent blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af:
Ole Nøhr
Holger Hansen
Niels Kryger
Steen Thomsen
Bo Sørensen sig.
Alle er villige til genvalg.
Der kom ingen yderligere forslag.
Bestyrelsen blev herefter vedtaget.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
De siddende suppleanter er:
1. suppleant Doris Hansen
2. suppleant Ole Elbrandt
Begge villige til genvalg.
Der kom ingen yderligere forslag.
Begge blev derefter genvalgt.
8. Valg af revisor.
Den siddende revisor Leif Hansen ønsker genvalg.
Der fremkom ikke andre forslag og Leif blev derefter genvalgt.
9. valg af revisor suppleant.
Den siddende revisorsuppleant Inge Jensen ønsker ikke genvalg.
Anne Jensen meldte sig som revisorsuppleant og blev derefter valgt.
10. Eventuelt.
Ingen yderligere forlag under eventuelt.

Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen og gik over til hyggeligt samvær.
Efter generalforsamlingen fremlagde Ole Nøhr den seneste udvikling efter at projektet er
blevet godkendt i Helsingør Kommune. Materialet lægges på Dalens hjemmesid.
Referent Steen Thomsen
Dirigent Stig Broström
Sign: d. 2. april 2016

