Referat fra generalforsamling.
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Spar Es, Lyngtoften, 9260 Gistrup
1. Valg af dirigent – Frode Sejlund blev valgt som dirigent, som konstaterede at GF er lovlig
indkaldt m.m.

2. Valg af to stemmetællere – Grethe Sejlund og Olga Jensen blev valgt
3. Foreningens beretninger:
Skolelederberetning fremlagt af Berit Holm Andersen og godkendt af generalforsamlingen.
Formandsberetningen fremlagt af Karin Slot og godkendt af generalforsamlingen.
I forbindelse med formandsberetningen blev der spurgt ind til mulig sponsorstøtte til
annoncering/kursus, hvortil der blev svaret, at det ikke var noget Aalb. Aft. havde brugt, men at
det var en ide at undersøge nærmere.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab – Fremlagt af Berit Holm Andersen (Kasserer),
godkendt uden kommentarer af generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af medlemskontingent – Fremlagt af Berit Holm Andersen, at der fortættes med et
kontingent på 10 kr. årligt, godkendt af generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag ved 10 dg. frist’s udløb d. 17.03.19

7. Valg:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3)
På valg fra den siddende bestyrelse:
Mads Holm Andersen – trak sig, da der var flere kandidater, end der skulle vælges.
René Slot – genopstillede ikke.
Karin Slot – genvalgt til bestyrelsen.
Nyvalg:
Tove Larsen- valgt til bestyrelsen.
Camilla Oxvig - valgt til bestyrelsen.
b. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
1. Mads Holm Andersen.
2. Rene Slot
3. Cecilie Holm Andersen

c. Valg af revisor og revisorsuppleant
Grethe Sejlund – genopstillede ikke.
Olga Jensen suppl. – genopstillede ikke
Ingen revisor eller revisorsuppleant blev valgt. GFs deltagere godkendte
at bestyrelsen må vælge 2 revisorer uden en ekstraordinær GF.
Alternativt kunne revisionen blive hos et revisionsfirma.

8. Eventuelt
Her takkede Aalborg aftenskole, de to revisorer med gave og blomster,
som tak for deres årelange arbejde som revisorer.
Efter generalforsamlingen blev der budt på tapas, vand og vin.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart i forlængelse, af generalforsamlingen:
Karin Slot – formand
Berit Holm Andersen – kasserer
Erik Slot
Tove Larsen
Camilla Oxvig
Supplanter:
Mads Holm Andersen
René Slot
Cecillie Holm Andersen

