Referat af generalforsamling i Dansk Aktionærforening, Roskilde afdeling, den 31. marts 2020:
Formanden bød velkommen og henviste til vedtægternes dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent
Klaus Jørgen Sørensen blev valgt til dirigent.
På grund af situationen med Corona virus havde bestyrelsen foreslået at afvikle generalforsamlingen uden
fysisk fremmøde. Dagsordenen og bestyrelsens forslag var udsendt sammen med indkaldelsen på mail 16.
marts til alle foreningens medlemmer vedlagt beretning og regnskab.
Der var ikke modtaget kommentarer eller indvendingerne omkring fremgangsmåden.
Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i henhold til
vedtægterne og beslutningsdygtig og gik over til vedtægternes dagsordenspunkter.
2) Bestyrelsens beretning
Formanden Torben Stig Andersen aflagde beretningen som var udsendt på forhånd.
Der var ikke bemærkninger eller spørgsmål.
Dirigenten konstaterede at beretningen var taget til efterretning..
3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år
Kassereren Poul Nielsen gennemgik regnskabet for 2019, som var udsendt på forhånd. Regnskabet udviste et
underskud på 5.414 kr. og en egenkapital på 34.565 kr. Kassereren henviste til formandens bemærkninger
herom i beretningen.
Der var ikke bemærkninger eller spørgsmål.
Dirigenten konstaterede herefter at regnskabet var godkendt.
4) Indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
5) Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
Lena Vabø, Poul Nielsen og Klaus Jørgen Sørensen var ordinært på valg og var villige til genvalg.
Derudover var der behov for et suppleringsvalg af to medlemmer, hvor bestyrelsen havde forslået nyvalg af
Christian Øhlers og John Bilenberg. Inger Kehlet og Ivan Brandt var på valg som suppleanter og villige til
genvalg.
Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede herefter at Lena Vabø, Poul Nielsen og Klaus Jørgen Sørensen var genvalgt (for to
år), at Christian Øhlers og John Bilenberg var nyvalgt (for et år), samt at Inger Kehlet og Ivan Brandt var
genvalgt som suppleanter (for et år).
6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Johnny Madsen og revisorsuppleant Inger Sparrevohn var villige til genvalg.
Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede at Johnny Madsen var genvalgt som revisor og Inger Sparrevohn var genvalgt som
revisorsuppleant (begge for et år).
7) Eventuelt
Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
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