Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

GENERALFORSAMLING 2019
Afholdt 9. maj 2018 kl. 19:00 – 20:30 i Fløng Forsamlingshus
Fremmødt var ca. 40 deltagere.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Søren E. Sørensen, formand
Jeppe Uldall
Tommy Rosenlind, kasserer
Anne-Mette Elle
Pia Knudsen, suppleant
Afbud var meddelt af:
Jeanette Ingemann, næstformand
Brian Faxholm
DAGSORDEN (jf. vedtægterne):
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Formandens beretning til godkendelse

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 samt budget for 2019 til
godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat)

5.

Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8 dage før
generalforsamlingen jf. vedtægterne.

6.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent kroner 100 årligt

7.

a

Valg af formand for 2 år.
Søren E. Sørensen er på valg og genopstiller

b

Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Jeanette Ingemann, Brian Faxholm og Anne Mette Elle, der alle
genopstiller.

c

Valg af op til 1 suppleant.
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På valg er Lizzi Hansen, der genopstiller
8.

Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.
På valg er Peter Møldrup, der genopstiller som revisior, samt Allan Madsen, der
genopstiller som revisorsuppleant.

9.

Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder)

REFERAT:
Umiddelbart efter valg af dirigent, blev generalforsamlingen suspenderet og Anders Vind
Ebbesen – der også er medlem af bestyrelsen – fik orden, hvor han holdt et lille foredrag om
Fløng’s historie op gennem tiderne. Foredraget – med titlen: Fløng i front – var et oplæg til et
lille projekt som Anders har i gang, der skal hjælpe med at få viden om især Fløng’s
almindelige borgere igennem tiderne. Det er som oftes adeliges/gejstliges historie, der er
beskrevet i gamle kilde, og der findes ikke så mange oplysninger om ”almuen” i kilderne.
Anders har til sit projekt oprettet en hjemmeside: http://www.floengarkivet.dk/
Der vil han meget gerne have bidrag fra nulevende Fløng borgere.
Anders’ plancher kan ses på vores hjemmeside.
1

Valg af dirigent
Formanden foreslog Tommy Rosenlind som dirigent og dette blev tiltrådt af
generalforsamlingen.
Dirigenten kunne konstatere at vedtægternes bestemmelser for at
generalforsamlingen er lovlig – jf. §5 – er overholdt med indkaldelse både på
mail til medlemmerne den 14. april 2019 og på Facebook primo april 2019.

2

Valg af to stemmetællere
Dirigenten udskød dette punkt til det evt. blev relevant.

3

Formandens beretning til godkendelse
Formanden fremlagde sin beretning.
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Den foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.

4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 samt budget for 2019 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2018, balancen pr. 31. december 2018
samt budget for 2019. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt
bestyrelsen.
Regnskabet udviste et lille overskud på knap 2.700 kroner og en formue i alt på
godt 17.000 kroner.
De største udgiftsposter kan henføres sponsorbidrag til Byfesten i Fløng,
Skovens Dag samt generalforsamling og bestyrelsesmøder.
Medlemsstatus viste ultimo 2018: 168 medlemmer.
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed.

5

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til beslutning.

6

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingent uændret fastsættes til kroner 100 årligt.
Forslaget blev godkendt.

7

A.
B.
C.

Valg af formand for 2 år.
Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af op til 1 suppleant for 2 år

A

Søren E. Sørensen blev genvalgt med applaus.

B

På valg var:
Jeanette Ingemann, Brian Faxholm og Anne Mette Elle blev alle genvalgt med
applaus.

C

På valg var:
Lizzi Hansen, der genopstillede og blev genvalgt med applaus.
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Yderligere ønskede en af deltagerne, Rene Rønne, at opstille, og med
generalforsamlingens tilladelse til at dispensere fra det maksimale antal
suppleanter jf. vedtægterne, blev Rene Rønne nyvalgt med applaus som
suppleant til bestyrelsen.
8

Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.
Peter Møldrup blev genvalgt som revisor med applaus, og Allan Madsen blev
genvalgt som revisorsuppleant med applaus.

9

Eventuelt
På opfordring fra Engvadgård Fritidsklub, blev det nævnt at, hvis der nogle
der har lyst til at hjælp med det praktiske vedrørende årets Sct. Hans aften ved
gadekæret, så må de meget gerne melde sig til hos klubben.
De tidligere planer om at Landsbylauget ville indkøbe og opsætte en
Hjertestarter i det østlige Fløng er p.t. sat på pause, da vi har fået at vide at 2
grundejerforeninger selv tager initiativet.
Vi forsøger igen i år at få Kommunen til at være med på at sætte får og lam på
Møllebakken – der er desværre ingen afklaring herpå endnu.
Endelig orienterede bestyrelsen om at vi iflg. Datatilsynets vejledning, med
vores medlemskartotek og de oplysninger vi gemmer, er af den opfattelse af vi
overholder reglerne Persondataforordningen (GDPR) der træder i kraft den
25/5-2018. Vi har link til reglerne på vores hjemmeside.

Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Brian Faxholm, Anne Mette Elle,
Anders Vind Ebbesen, Jeppe Uldall Thomsen og Tommy Rosenlind.
Suppleanter: Pia Knudsen, Lizzie Hansen og Rene Rønne.
Revisor: Peter Møldrup
Revisorsuppleant: Allan Madsen
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Fløng, den 12/5 2019
___________________________
REFERENT: Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2019

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Anders Vind Ebbesen

Anne Mette Elle

Brian Faxholm

Jeppe Uldall Thomsen

Tommy Rosenlind

Bilag – der ligger på hjemmesiden:
Præsentationen fra generalforsamlingen
Formandens beretning
Regnskab
Præsentationen ”Fløng i front” v/Anders Vind Ebbesen.
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