
BEVARINGSFORENINGEN I  NÆSTVED  KOMMUNE   

      En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur 

Bestyrelse 2011:  Ole Kjærulff, Peter Engberg, Jonna Arentsen, Susanne Outzen,             
Lars Noltensmeier og Frank Rasmussen. 

 
      

Referat fra generalforsamlingen den 07.04.2011. 
 
Afholdt hos CASA Arkitekter, Farimagsvej 69, 4700 Næstved  

 
I generalforsamlingen deltog 9 medlemmer. 
 
 
1. Valg af dirigent: Nils Byskov-Ottosen blev valgt. 
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslut-
  ningsdygtig. 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år (2010) til godkendelse: 
  Idet formanden havde meldt afbud, supplerede næstformanden, Peter Engberg, 
  den i forbindelse med indkaldelsen til alle medlemmer udsendte "Beretning 2010". 
  Beretningerne, den skriftlige og den mundtlige, blev enstemmigt godkendt 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
  Kassereren, Jonna Arentsen, gennemgik det reviderede årsregnskab, der var uden 
  anmærkninger. Årets resultat var + 1.857 kr. og de samlede aktiver andrager 
  25.302 kr. 
  Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år (2011) til godkendelse: 
  Kassereren, Jonna Arentsen, gennemgik det i årsregnskabet medtagne budget, der 
  angav et forventet resultat på + 5.100 kr. 
  Budget for 2011 blev enstemmigt godkendt. 
5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår (2011): 
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. Kontingen-
  tet er således i 2011: Kr. 150 for enkelt medlem, kr. 200 for en familie og kr. 500 for 
  firmaer. 
6. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
  De tre på valg værende medlemmer af bestyrelsen, Ole Kjærulff, Peter Engberg og 
  Lars Noltensmeier var villige til genvalg. Alle tre blev herefter valgt for en 2-års-peri-
  ode.  
8. Valg af revisorer og en suppleant for disse: 
  På valg til revisor var Niels Rørbech og til revisorsuppleant Jens Tommerup, som 
  begge var villige til genvalg. De blev herefter valgt, Niels Rørbech for en 2-års-peri-
  ode, Jens Tommerup for 1 år. 
9. Eventuelt:  Intet at referere.   
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