Foreningen

Gøngemarked i Lundby
Referat fra

Ordinær Generalforsamling 10. maj 2016
Til den ordinære generalforsamling var 3 fremmødte, nemlig Formand, næstformand og revisor.
Mødet blev afviklet i henhold til den i vedtægterne fastsatte dagorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – beslutning om disponering af økonomisk resultat
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
10. Valg af revisor for 1 år
11. Valg af suppleant for revisor for 1 år
12. Eventuelt
Ad pkt. 1 - Valg af stemmetællere
Gunnar Stobbe blev valgt som stemmetæller.
Ad pkt. 2 – Valg af dirigent
Jens Hallqvist blev valgt til dirigent.
Ad pkt. 3 – Valg af referent
Gunnar Stobbe blev valgt til referent.
Ad pkt. 4 – Formandens beretning
Formanden Jens Hallqvist (JH) gennemgik i korthed foreningens virke i det forløbne år – nemlig opfyldelse af foreningens
formålsparagraf, herunder primært afholdelsen af Gøngemarkedet 2015 samt planer og nye tiltag for de kommende
markeder.
JH bemærkede bl.a., at det trods det noget ustadige vejr alt i alt blev et rimeligt marked i 2015.
Markedets og dermed foreningens økonomi er positiv - ved regnskabsårets afslutning 31. december 2015 kunne noteres et
overskud på kr. 785,82 hvilket af de fremmødte blev betegnet som værende tilfredsstillende.
JH påpegede, at der er en del udfordringer forude – f.eks. er mange af boderne nedslidte og skal i et vist omfang fornys
inden det kommende marked.
Ligeledes arbejdes der med at skaffe nye stadeholdere og planlægge nye, spændende aktiviteter for børnene.
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i det forløbne år. De nødvendige møder har været afholdt i
koordineringsudvalget og som planlægningsmøder/stormøder med de mange arbejdsgrupper forud for gøngemarkedet.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
Ad pkt. 5 – Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – beslutning om disponering af økonomisk resultat
Regnskabet, afsluttet 31.12.2015, blev fremlagt og viser en kassebeholdning på kr. 42.398,15 som stemmer nøjagtigt med
indeståendet på foreningens bankkonto (Nordea). Regnskabet viser endvidere et overskud på kr. 785,82.
En mindre teknisk fejl i regnskabet afklares/rettes snarest, hvorefter regnskabet kan godkendes/underskrives af revisor.
Bortset fra denne mindre tekniske fejl kunne forsamlingen godkende regnskabet.
Ad pkt. 6 – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent samt gebyr
Det blev besluttet, at der fortsat ikke skal betales hverken kontingent eller medlemsgebyr til foreningen.
Ad pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Hallqvist og Steen Nielsen blev genvalgt som hhv. formand og næstformand.
Ad pkt. 9 – Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
De to nuværende suppleanter, Konny Baagø og Mogens Baagø, blev genvalgt.

Ad pkt. 10 – Valg af revisor for 1 år
Den nuværende revisor Gunnar Stobbe blev genvalgt.
Ad pkt. 11 – Valg af suppleant for revisor for 1 år
Den nuværende revisor-suppleant, Johnny Birch, blev genvalgt.
Ad pkt. 12 – Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt.

Den ordinære generalforsamling afsluttedes kl. 19.00 i god ro og orden.
18.05.2015 / Gunnar Stobbe

