Referat af generalforsamling på Castberggård d. 25. februar 2022.
1. Valg af:
a) Dirigent: Kenneth Borg bliver valgt.
b) Referent: Filip Verhelst bliver valgt.
c) 2 stemmetællere: Karsten Urup og Michael Olesen bliver valgt.
Der er 19 medlemmer og 7 ikke-medlemmer til stede.
Dirigenten starter med at fortælle, at generalforsamlingen er indkaldt én dag for sent. Ingen
medlemmer protester. Generalforsamlingen bliver derfor betragtet som lovlig og gennemføres.
2. Formanden aflægger årsberetning for det forløbne år. Godkendelse af beretning.
Formanden aflægger årsberetningen.
Der er et spørgsmål omkring DDLs repræsentantskabsmøde. Et medlem ønsker en opfølgning på
DDLs repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen besvarer spørgsmålet til forsamlingen.
Forsamlingen godkender årsberetning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Godkendelse af regnskab.
Kasseren fremlægger årsregnskabet.
Et medlem giver ros til kasseren for et godt og overskueligt regnskab.
Forsamlingen godkender regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Der er ingen indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Bestyrelsen fortæller at indkomne forslag ikke altid betyder ændringer i vedtægterne. Hvis et
medlem fremlægger et konkret forslag til f.eks. budget eller økonomi, er det meget velkomment.
Under generalforsamlingen kan man drøfte og beslutte indkomne forslag.
5. Kontingenter / budgetforslag
Bestyrelses forslag er at vi følger DDLs kontingent: kr. 450,- (kr. 250,- til DDL og kr. 200,- til
Horsens Døveforening).
Forslaget bliver vedtaget med 18 stemmer.
Budgetforslag:
Thomas gennemgår budget. Der var ingen spørgsmål til budgetudkast.
6. Valg af bestyrelse og revisorer
a) Forperson (hvert år): Egon Thomsen bliver valgt ind
b) Sekretær (lige år): Filip Verhelst bliver valgt ind
c) Kasserer (ulige år): Thomas Knapp er ikke på valg
d) 1. repræsentant (lige år): Ulla Kristensen bliver valgt ind
e) 2. repræsentant (ulige år): Maiken Vestergaard er ikke på valg
f) 1. suppleant (hvert år): Jesper Vestergaard bliver valgt ind
g) 2. suppleant (hvert år): Karsten Urup bliver valgt ind
h) 1. revisor (lige år): Niels Strande bliver valgt ind
i) 2. revisor (ulige år): Carsten Bang bliver valgt ind

7. Eventuelt
Karsten: Ros til bestyrelsen. Bestyrelsen og nogle medlemmer håber at medlemmer vil arrangere
nogle aktiviteter.
Michael: Måske kan vi oprette idébank men det kræver lidt koordinationsarbejde.
Tak til dirigent, referent og stemmetællere.
Tak for nu og kom godt hjem.
Referent: Filip Verhelst
25.02.2022
_____________________________
Godkendt af dirigent, Kenneth Borg

