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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Mandag den 4. Februar 2019 kl. 19.00  i Munkebo Kulturhus ,  Troels Alle 4, 

Munkebo. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

Dagsorden: 

Ad 1. Valg af dirigent – Palle Hansborg-Sørensen blev valgt. 

Ad 2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamlings gyldighed – 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen rettidigt var indvarslet og lovligt 

kunne afholdes. 

Annegrete Gaarde motiverede baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære 

generalforsamling på følgende måde: 

Den 8. Marts 2018 tilkendegav bestyrelsen, at de trådte tilbage, men tilbød at 
arbejde videre som forretningsudvalg indtil efteråret og gennemføre de allerede 
planlagte aktiviteter som var: 
 a) I marts Vigga Bro og Kingo´s Swing Band (fuldt hus) 
 b) I september besøg hos Troels Trier (77 deltagende)  
 c) 2 høringssvar til byrådet vedr. ”Råderumskataloget” 
 d) Forestod indsamling af 1177 underskrifter for bevarelse af  
               Munkebo Bibliotek  
 e) Juletræstændingen (30. november) 

 

Det lykkedes ikke for forretningsudvalget at få nye kandidater til bestyrelsen, og vi 
accepterede, at Egon tog initiativet for at søge kandidater i et forsøg på at undgå 
foreningens opløsning. Tidsplanen blev lagt med  den ekstraordinære 
generalforsamling i dag den 4. februar og  ordinær generalforsamling den 4. Marts 
2019 
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Ad 3. Valg af referent    –      Egon Gaarde blev valgt 

Ad 4. Tilkendegivelse fra personer som er interesseret i at deltage i 

bestyrelsesarbejdet  

– Agnete Søgård Hansen, Jesper Andersen og Egon Gaarde motiverede deres 

kandidatur. Anne-Marie Thierlein tilkendegav, at hun stadig overvejer at kandidere. 

Ad 5. Vedtægtsændring: §13 andet afsnit, hvor der står: ”Ved foreningens 

opløsning tilfalder en eventuel formue Munkebo Bibliotek” forslås ændret til:  

A)”Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue Munkebo Kulturhus” eller 

B)”Ved foreningens opløsning bruges eventuel formue til 

”Juletræstændingsarrangementer” i Munkebo. Hvis dette ikke er muligt da tilfalder 

formuen Munkebo Kulturhus.  

- Generalforsamlingen vedtog, at alle tilstedeværende medlemmer havde 

stemmeret. 

- Generalforsamlingen vedtog: ” Ved foreningens opløsning bruges eventuel formue 

til styrkelse af Munkebo Biblioteks ”Juletræstændingsarrangementer” i Munkebo. 

Hvis dette ikke er muligt, da tilfalder formuen Munkebo Kulturhus.” 

Ad 6. Opløsning af foreningen – Det anbefales at nedlægge foreningen, såfremt 

der ikke er kandidater til at danne en ny bestyrelse. 

Ad 7 Evt. – Intet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.  

Formanden takkede dirigenten for god ledelse. 

Munkebo den 6. Februar 2019  

Palle Hansborg-Sørensen  Egon Gaarde 

Dirigent    Referent 

EkstraordinærGeneralforsamling 20190204EG 


