
BEVARINGSFORENINGEN  I  NÆSTVED            

En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur i Næstved Kommune 

Bestyrelse 2016:                Peter Engberg,  Karl Johan Topsøe-Jensen,  Susanne Outzen , Palle Birk Hansen,          
Lars Noltensmeier, Frank Rasmussen, Torben Andersen og J-P van Tittelboom. 

 

      

Referat fra generalforsamlingen den 26.04.2016. 
 
Afholdt i Konfirmandstuen i Sognegården v. Vejlø Kirke, Vejlø, 4700 Næstved  

 
I generalforsamlingen deltog 11 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 (2015) til godkendelse: 
  Formanden, Peter Engberg, aflagde beretningen for året 2015. 
  Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
  Formanden  gennemgik i kasserer Jonna Arentsens fravær det reviderede årsregnskab, der var uden 
  anmærkninger. Årets resultat var +516 kr. De samlede aktiver andrager 3.047 kr 
  Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år (2016) til godkendelse: 
  Formanden  gennemgik i kasserer Jonna Arentsens fravær det i årsregnskabet medtagne budget, der 
  angav et forventet overskud på  3.500 kr  
  Budget for 2016 blev enstemmigt godkendt 

5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår (2016): 
  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 §§ 1 og 10 blev enstemmigt vedtaget med den lille 
  justering, at valg af revisor gælder for 1 år. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
  Jonna Arentsen, der var på valg, ønskede at udtræde af bestyrelsen efter at have været heri i 24 år - 
  som sekretær i 3 år og som kasserer i 21 år!! 
  De øvrige på valg værende medlemmer af bestyrelsen, Karl Topsøe-Jensen, Susanne Outzen og Frank 
  Rasmussen var villige til genvalg. 
   
  Jean-Pierre Van Tittelboom, som medvirkede i foreningens etablering, bekræftede, at han godt vil 
  indtræde i bestyrelsen. 
   
  Alle fire blev herefter valgt for en 2-års periode.  

 
8. Valg af revisorer og en suppleant for disse: 
  Jytte Risager har meddelt, at hun ikke ønsker at blive genvalgt.   
   
  Efter vedtagelsen af vedtægtsændringen i §10 er Niels Rørbech nu på valg. Niels erklærede sig villig til 
  at fortsætte som revisor.  
  Jens Tommerup er villig til genvalg som revisorsuppleant.  
   
  Niels Rørbech og Jens Tommerup blev herefter valgt, begge for 1 år. 

 
9. Eventuelt:  Formanden orienterede om op til 3 mulige emner for diplom i 2016. 
 

Dirigent:     Referent: 
Nils Byskov-Ottosen    Peter Engberg 


