
BEVARINGSFORENINGEN I  NÆSTVED  KOMMUNE   

      En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur 

Bestyrelse 2015:     Jonna Arentsen, Lars Noltensmeier, Peter Engberg, Frank Rasmussen, Susanne Outzen, 

Karl Johan Topsøe-Jensen, Palle Birk Hansen, Per Ole Schovsboe og Torben Andersen. 

 

      

Referat fra generalforsamlingen den 28.04.2015. 
 
Afholdt i Sognegården v. Vejlø Kirke, Vejlø, 4700 Næstved  

 
I generalforsamlingen deltog 13 medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: Nils Byskov-Ottosen blev valgt. 
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år (2014) til godkendelse: 
  Næstformanden, Peter Engberg, aflagde beretningen for året 2014. 
  Beretningen 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 +4.624 kr. De samlede aktiver andrager 31.531 kr 
  Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år (2015) til godkendelse: 
  Kassereren, Jonna Arentsen, gennemgik det i årsregnskabet medtagne budget, der angav et for-
  ventet underskud på  3.590 kr efter afsættelse af 7.500 kr. til hjemmeside mv. 
  Budget for 2015 blev enstemmigt godkendt 

5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår (2015): 
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.  
  Kontingentet er således i 2015: Kr. 150 / enkelt medlem, kr. 200 / familie og kr. 500 / firma. 
 

6. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægternes §§ 2, 12 og 13 blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
  Ole Kjærulff, der var på valg, ønskede at udtræde af bestyrelsen.  
  De øvrige på valg værende medlemmer af bestyrelsen, Lars Noltensmaier og Peter Engberg, 
  var villige til genvalg. 
  Palle Birk Hansen og Per Ole Schovsboe erklærede sig villige til at blive valgt. 
  Torben Andersen havde givet tilsagn om, at han godt vil indtræde i bestyrelsen. 
   
  Alle fem blev herefter valgt for en 2-års periode.  

 
8. Valg af revisorer og en suppleant for disse: 
  På valg til revisor var Niels Rørbech og til revisorsuppleant Jens Tommerup, som begge var vil-
  lige til genvalg.  
  De blev herefter valgt, Niels Rørbech for en 2-års-periode, Jens Tommerup for 1 år. 

 
9. Eventuelt:  Peter Engberg takkede Ole Kjærulff for hans 13 år i bestyrelsen, heraf 5 år som formand. Oles  
  særkende har været hans store engagement samt en ubestikkelig indstilling til hvad der er kvalitet, 
  bevaringsværdi mv.Vi er meget glade for, at Ole vil bistå fremover med overgangen til hjemmeside, 
  facebook osv. 
 
 

Dirigent:     Referent: 
Nils Byskov-Ottosen    Peter Engberg 


