DAF FYN
Ordinær Generalforsamling
Referat
28. marts 2017 kl 18:15
Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, 5000 Odense C

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Erik H. Christensen (formand), Thomas
Nørgaard (kasserer), Niels Tovgaard, Bjarne Bendtsen, Rita Dissing og Jan
Engel Andreasen (næstformand og referent).

1. Valg af dirigent
Preben Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden berettede om de 9 medlemsarrangementer i 2016 med et
gennemsnitligt deltagertal på 60, hvilket er meget tilfredsstillende.
Investordagen i Odense i november var en skuffelse, bl. a. pga den dårlige
beliggenhed; næste gang vil der blive rettet op på de fejl der blev begået.
Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig DAF Fyns Facebook side.
Medlemstilfredstillelsesundersøgelserne har været meget nyttige og DAF Fyn
planlægger at udsende disse en gang om året for at få DAF Fyn medlemmernes
tilfredshedsniveau løbende.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
Foreningens regnskab for 2016 blev omdelt. Kasseren gennemgik regnskabet,
der viste et overskud på kr. 2.664 og en egenkapital på kr. 57.852. Regnskabet
blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
Erik H Christensen og Thomas Nørgaard ønskede ikke genvalg.
Anne-Grethe Jessen og Morten Bang blev foreslået som nye medlemmer til
bestyrelsen og blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode.
Rita Dissing ønskede genvalg og blev enstemmigt valgt til en ny 2-årig periode.
Jørgen Huus Jensen: Genvalgt for 2 år som suppleant.
Erik H. Christensen ønskede ordet og begrundede sin fratræden og takkede for
sine mange gode år i formandsstolen siden 2012.
Thomas Nørgaard takkede også for sin tid som bestyrelsesmedlem og kasserer
siden 2011.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Palle Iversen ønskede ikke genvalg. Helen Bjerregaard blev valgt som
foreningens nye revisor for 1 år.
Ole Bugge Erikstrup: Genvalgt for 1 år som revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Dirigenten oplyste at den nye bestyrelse vil mødes umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning og konstituere sig med valg af formand,
næstformand og kasserer.
Dirigenten uddelte derefter velfortjente afskedsgaver til den afgåede formand,
kasserer, revisor samt til Kaja Nørgaard og Ulla og Egon Clausen for deres store
hjælp med traktementet gennem årene.

