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Gærupvej 20, Korinth
DK-5600 Faaborg
Tlf. + 45 62652020

+4521641165
E-mail : formand@als-fynbroen.dk
unrrw.als-fynbroen.dk

Den 02-03-2019

Generalforsamling den 28. februar 2019 - referat

Sted: Nordals Idrætscenter, Stadionvej 1,6430 Nordborg
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold tilvedtægterne:

1. Valg af dirigent
Advokat Thorbjørn Philippsen blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet i h.t,
vedtægterne.

2. Bestyrelsens/formandens beretning
Formanden foftalte om de mange initiativer, der er i gang for at få etableret udviklingsbroen mellem Als og
Fyn, både i og udenfor foreningen. Specielt gennemglk formanden arbejdet og samarbejdet med
Styregruppen og Komiteen, der er etableret og finansieret af henholdsvis Faaborg-Midtfyn og Sønderborg
kommuner, Jørgen Mads Clausen, Danfoss er formand. Foreningen og Komiteen arbejder tæt sammen om at
skabe opbakning til etablering af broen. Foreningen deltager i mange events og vil også i 2019 deltage i

Folkemødet på Bornholm, hvor der er let adgang til politiske nøglepersoner. Formanden undskyldte for de
genvordigheder det nye medlemssystem kan have givet, men nu skulle det være på plads.

Beretningen blev taget til efterretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Regnskabet for 2018 samt forslag til budget for 20L9 blev fremlagt af kassereren. Regnskabet er blevet
underskrevet af den samlede bestyrelse forud for generalforsamllngen.

Regnskabet for 2018 samt budgettet for 2019 blev godkendt.

4, Indkomne forslag,
Der er ikke indkommet forslag,

5, Beslutning om kontingentfor det kommende kalenderår (2020)
Uændret kontingent blev godkendt.

6. Valg af formand
Mogens K. Nielsen - blev genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erling Lundsgaard - Vest - ikke på valg
Henrik Juul Nielsen - Vest - ikke på valg
Glenn Dierking - Sydslesvig - ikke på valg
Ove Engstrøm - Øst- ikke på valg

Petter Astrup - Vest - blev genvalgt
Jørn Rørbæk - Vest - blev genvalgt
Inge Dahl - Øst - blev genvalgt
Vagn Drud Hansen - Øst - blev genvalgt
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8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Synnøve Andersen - Øst - ikke på valg
Arne Lange - Vest - ikke på valg
Elisabeth Ulbæk - Øst - blev genvalgt
Karsten Grove - Vest - blev valgt

Philippsen
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9. Valg af revisor og revisorcuppleant
Revisor- Knud Kylling blev valgt
Revisorsuppleant - Lone Merete Handberg blev valgt

10. Eventuelt
Intet til punKet

Alle valg gælder for en 2-årig periode - og genvalg kan finde sted' ($ 4 stk. 6)

fflg. veåtågterne g5 Stk. 2 tilstræbes der en ligelig repræsentation i bestyrelsen af antal bestyrelsesmedlemmer fra

bebge sider af Lillebælt og yderligere at have en repræsentant fra Sydslesvig.

Mogens K. Nielsen
Formand
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