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Generalforsamling d. 08-03-2017
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Sted:
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Ad. Pkt. 1.
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Ad. Pkt. 3.

Ad. Pkt. 4.
Ad. Pkt. 5.

08-03-2017
20:30 – 21:30
Asmildkloster Langbrugsskole, 8800 Viborg

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/Formand Johan Winther
Aflæggelse af regnskab v/Formand Johan Winther
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er Lone Philipsen, Frank Andersen og Erik Jensen)
samt valg af 1 – 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Poul Steensgaard, blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt jfr. Lokalforeningens vedtægter.
Formanden Johan Winther Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning for 2016, hvori han bl.a.
berettede om, det forløbne år. Beretningen blev derefter godkendt.
Beretningen er at finde på lokalforeningens hjemmeside (www.shareholders.dk).
Formand Johan Winther Rasmussen fremlagde årsregnskabet for 2016, der viste et overskud på
kr. 6.048, mod et overskud på kr. 2.942 sidste år. Egenkapitalen er ultimo på året kr. 26.129.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet er at finde på lokalforenings hjemmeside (www.shareholders.dk)
Ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lone Philipsen, Frank Andersen og Erik Jensen.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Følgende personer ønskede at stille op som suppleant:
- Annette Sønderskov
- Ove Jensen
- Otto Danielsen

Ad. Pkt. 6.

Der blev afstemt med stemmetællere; Uffe Nielsen og Erik Jensen
- Annette Sønderskov: 19 stemmer
- Ove Jensen: 17 stemmer
Annette Sønderskov og Ove Jensen indtræder i bestyrelsen som suppleanter.
Henning Hejbøll Sørensen blev valgt som revisor og Kurt Steffensen blev valgt som revisor
suppleant.
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Carsten Reinholdt Skude: Spurgte til hvorfor regnskabet ikke blev udleveret til de fremmødte
medlemmer.
Formand, Johan Winther Rasmussen beklagede at det ikke var blevet gjort, men set i lyset af
den tidligere kasseres dødsfald er det ikke blevet gjort. Regnskabet bliver lagt op på
hjemmesiden, så alle har mulighed for at se regnskabet. Underskrevet regnskab blev sendt
rundt så alle fremmødte medlemmer.
Otto Danielsen: Opfordrede bestyrelsen til at gå til hovedkontoret og presse de private
investorer til ikke at gå med i børsnoteringer, men i stedet være afventende. Derudover var der
kritik til de mindre aktionærforeninger som bliver stiftet ved konkursramte selskaber. (F.eks.
OW Bunker foreningen) Der menes ikke at være baggrund nok for at kunne få de private
investorers penge igen.
Bent Nielsen: Supplerede ved at sige at der ofte bliver sagt fra Dansk Aktionærforening at det
ikke er sikkert at der kommer penge retur, men at kampen mod selskabet og ledelsen er
nødvendig!
Der blev foreslået at der kunne arrangeres fælles kørsel til kurser. F.eks. samkørsel til kurser i
Esbjerg hvor der er længere end til Aarhus.
Der blev spurgt til hvorfor bestyrelsen ikke kan kontakte de enkelte medlemmer på telefon og
mail. Formand, Johan Winther Rasmussen forklarede at bestyrelsen kan se telefonnummer på
de tilmeldte personer, men ikke deres e-mailadresse. Derudover nævnte Johan Winther
Rasmussen også at Dansk Aktionærforening er underlagt person data loven, som gør at
mailadresser mv. ikke må udleveres til hvem som helst.
Uffe Nielsen: Foreslog at der kunne oprettes en Facebook gruppe ”DAF Midt/Vest” hvor det
kunne være frivilligt at melde sig ind.

Frank Andersen
Sekretær – DAF Midt/Vest
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Bilag 1: (Regnskab for 2016)
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