
 

 

Referat af generalforsamling den 28. januar 2023 

 

Til stede var 59 -og 58 stemmeberettigede. 

 

Pkt a : Valg af dirigent. 

Michael Brostrøm blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt i henhold til §10.1 i vedtægterne. 

Pkt b : Valg af stemmetællere. 

Der blev valgt 2 stemmetællere. 

Pkt c : Valg af referent. 

Jens Madsen blev valgt. 

Pkt d : Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse 

Bestyrelsen havde fremsendt en skriftlig beretning til ale medlemmer af foreningen. Yderligere 

tilføjede Boje, at når byggefase 3.går i gang, vil der være kamp om parkeringspladserne, men der 

arbejdes på , at finde en løsning. 

Beretningen blev godkendt. 

Pkt e : Kassererens fremlæggelse 

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Budgettet for 2023 godkendt. Kontingentet fastlagt til 

400.- kr. for værksteds medlemmer og 200.- kr. for café medlemmer. 

Pkt f : Behandling af indkomne forslag: 

Der var kun et forslag til behandling, nemlig en revideret udgave af vedtægterne, fremsat af 

bestyrelsen. 

§ 4.1 blev ændret fra :Maskiner og inventar ejes af foreningen Ishøj seniorværksteder. 

Ændret  til: Maskiner og andet inventar ejes af Ishøj seniorværksted. 

§ 7.3 blev ændret fra: Der betales kontingent svarende til den resterende del af 

regnskabsåret(årskontingent divideret med 12) regnet fra udtrædelsesdatoen. 

Ændret  til: Såfremt vedkommende forbliver medlem af Ishøj seniorværksted, skal 

vedkommende hurtigst muligt indbetale kontingent enten værksteds – eller cafekontingent. 

§10.3 blev ændret fra: :Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

Ændret  til: Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent, samt de medlemmer der 

er nævnt i § 7.1 har stemmeret på generalforsamlingen. 

§ 10.5 Udgår. 



§10.6 Udgår. 

Der var en del diskussion vedr. §10.5 som nogle mente skulle bibeholdes 

Endvidere blev der en lang diskussion vedr.§ 15.1 og § 15.1, det endte ud i, at bestyrelsen blev 

opfordret til , at revidere vedtægterne endnu en gang og så fremlægger  dem på næste 

generalforsamlingen. 

Pkt g : Valg til bestyrelsen: 

 Bestyrelsesformand Bjarne Boje er på valg for 2 år og modtager valg 

Bjarne Boje blev genvalgt 

Kasserer Linda Hansen valgt for 1 år modtager valg for 1 år. 

Linda Hansen blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Hanne Axelsen er på valg for 2 år og modtager valg. 

Hanne Axelsen blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Erik Schlichting på valg for 2 år og modtager valg. 

Erik Schlictning blev genvalgt 

Suppleant Jens Ravnborg på valg for 1 år modtager valg. 

Jens Ravnborg blev ikke genvalgt.  

Henrik Nørgård indvilligede i at opstille til den ledige post som suppleant 

Henrik Nørgård blev valgt for 1 år. 

Suppleant Erik Libolt på valg for 2 år modtager valg. 

Erik Libholt blev genvalgt. 

Pkt h : Valg af revisorer: 

Revisor Michael Broström er på valg for 1 år og modtager genvalg 

Michael Broström blev genvalgt 

Revisorsuppleant Knud Hein er på valg for 1 år, og modtager genvalg. 

Knud Hein blev genvalgt 

8, Eventuelt: 

Der var ingen indlæg under dette punkt 

Formanden takkede for god ro og orden.  

Tak for i dag. 

 

 

Ishøj den 31. januar 2023 
 

Jens Madsen 


