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Referat fra stiftende generalforsamling af 

 

Foreningen Svend Gønge 

 

Torsdag d. 12-6-2008 

 

Medborgerhuset i Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 

 

 

1: 

Velkomst ved Journalist, Peter Sten Hansen (PSH), som på vegne af Svend Gønge 

Komiteen, redegjorde for det tidligere udførte arbejde med personen Svend Poulsens 

liv. 

På baggrund af denne redegørelse fremgik det med al tydelighed, at der var et meget 

presserende behov for en formel foreningdannelse, hvis arbejdets ambition skulle føre 

videre i et større perspektiv. 

 

2: 

Ingen fremmødte modsatte sig, at man gik videre mod en dannelse af: Foreningen 

Svend Gønge. 

Winnie Hansen og Margit Andersen blev enstemmigt valgt til stemmetællere. 

 

3: 

Jens Hallquist (JH) blev enstemmigt valgt til mødets dirigent.  

 

4: 

Som referent til mødet blev Jens Beck (JB) enstemmigt valgt. 

 

5: 

Til mødet var der på forhånd udarbejdet et sæt vedtægter. Disse blev nu gennemgået i 

detaljer med Mona Haman (MH), Heinz Haman (HH) og JH, som oplæsere. 

I den forbindelse blev følgende ændringer vedtaget: 

 

§4 stk. 1: arbejde rettes til støtte… 

 

§6 stk. 3: mindst indsættes foran … 14 dage… 

 

§7 stk. 4: kasserer rettes til næstformand… 

 

     stk. 5: mindst indsættes foran … 5 hverdage… 

 

     stk 5: efter ”5 dages varsel” slettes… ”enten pr. mail eller brev”. 

 

§8 stk.3: ”portoudgifter” ændres til ”udgifter”. 
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§9 stk. 4: Linien ”Den valgte revisor…..formålsparagraffen.” slettes. 

 

Og således blev der ikke ønsket flere ændringer af vedtægterne, som derefter 

enstemmigt blev vedtaget. 

 

5: 

Kontingent for medlemskab af Foreningen Svend Gønge blev foreslået til at være 100 

kr. årligt. Dette blev vedtaget enstemmigt. 

Administrativt gebyr, f.eks. portoudgifter, blev foreslået til at være 25 kr. Dette blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

6: 

Som kommende formand blev foreslået PSH. Han blev enstemmigt vedtaget uden 

modkandidat. 

 

7: 

Som næstformand blev foreslået Gunner Stobbe (GS). Han blev enstemmigt valgt 

uden modkandidat. 

 

8: 

Som kasserer blev foreslået Klaus Larsen (KL). Han blev enstemmigt valgt uden 

modkandidat. 

 

9: 

Som ordinære medlemmer af bestyrelsen, og på valg i ”lige” år blev foreslået og 

enstemmigt valgt uden modkandidater Heinz Haman (HH) og Jens Beck (JB). 

Som ordinære medlemmer af bestyrelsen, og på valg i ”ulige” år blev foreslået og 

enstemmigt valgt uden modkandidater Gina Øbakke (GØ), samt en person fra en 

turistorganisation. Sidstnævnte er der endnu ikke fundet. Men det blev godkendt af 

den fremmødte forsamling at lede efter en sådan person, og således lade 

bestyrelsesposten stå åben for senere besættelse.. 

 

10: 

Som suppleanter blev foreslået Mona Haman (MH) samt Villy Lorich (VL). De blev 

enstemmigt valgt uden modkandidater. 

 

11: 

Forslag til revisor blev Ny Revision, Næstved. Firmaet blev enstemmigt valgt uden 

modkandidat. 

 

12: 

Under punktet Evt. takkede JH for den fine samarbejdsvilje, og PSH ønskede os alle 

tillykke med den nye forening. JH erklærede herefter mødet for hævet. 

 

 

Den nyvalgte bestyrelse aftalte dernæst at afholde Bestyrelsesmøde nr. 1 med det 

samme. 

 

Referent:   JB. 


