Referat af generalforsamling i LOMK d. 15. september 2021
Fremmødte fra bestyrelsen:

Flemming (formand)
Dennis (næstformand)
Vivian (kasserer)
Jack Erhbahn (menigt medlem)
Benny (menigt medlem)
Bettina (suppleant)
Kenneth Vilhelmsen (suppleant)
Janni Vilhelmsen (suppleant)

Flemming bød alle velkommen og præsenterede dagsordenen.
Dagsorden for generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/Flemming Dyring
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/Vivian Fisker
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent:
Per Perschke blev valgt som dirigent
2. Valg af referent:
Bettina W. Dyring blev valgt som referent
3. Formandens beretning
V. Flemming Dyring.
Beretning er godkendt.
4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/Vivian Fisker
Vivian fremlagde det reviderede regnskab, og dette blev godkendt.
Resultat 2020: - 330,00 kr.
Egenkapital i alt kr. 20.219,00.
Flemming fremlagde budget for 2021, udvisende et forventet underskud på
5.300,00 kr.

Regnskab og budget er godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent gældende pr. 1/1-2021:
Voksne: 250,Børn og unge under 18 år: 100,Passivt medlem: 50,Dette blev vedtaget
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har 1 forslag:
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 9 stk. 1.:
Fra:
Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne og består af formand,
næstformand, kasserer, to menige medlemmer samt 3 suppleanter.
Til:
Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne og består af formand,
næstformand, kasserer, to menige medlemmer samt op til 3 suppleanter.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelse:
Ifølge vedtægterne er følgende på valg:
Formand: Flemming Dyring – ønsker ikke genvalg, og udtræder af bestyrelsen
Menigt medlem: Jack Ehrbahn – ønsker genvalg
Bestyrelsen foreslår, at Dennis Perschke, (hidtil næstformand), overtager
Flemmings plads som formand.
Forsamlingen godkendte forslaget og Dennis accepterede valget.
Bestyrelsen foreslår, at Jack Ehrbahn, (hidtil menigt medlem), overtager Dennis´
plads som for næstformand.
Forsamlingen godkendte forslaget og Jack accepterede valget.
Bestyrelsen foreslår, at Kenneth, (hidtil suppleant), overtager Jacks plads som
menigt medlem, såfremt Kenneth genvælges.
Kenneth blev genvalgt og Kenneth accepterede valget.
8. Valg af suppleanter:
Ifølge vedtægterne er følgende suppleanter på valg:
1. Kenneth Vilhelmsen

