Referat af
Generalforsamling i Stevns Turistforening
Torsdag den 12. april 2018 kl. 20
Rødvig Ferieby
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev advokat Martin Steen Andersen valgt som dirigent. Han takkede
for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
2. Formandens beretning
Formanden Kathrine Hendriksen aflagde beretning om aktiviteterne i 2017 og præsenterede
bestyrelsens budget for 2018, udvisende et forventet underskud på ca. 300.000 kr..
Efter lidt debat og opklarende spørgsmål blev beretningen godkendt med akklamation.
3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab
Revisor Bent Pedersen, bp-revision, fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab,
der udviser et underskud på 512.000 kr.
Regnskabet godkendtes af forsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner, virksomheder og foreninger.
Nuværende kontingenter: Private 150 kr., virksomheder 550 kr., foreninger 1000 kr.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket forsamlingen godkendte.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Kathrine Hendriksen (modtager genvalg)
Dan Christensen (modtager genvalg)
Per Strøm Schildt, suppleant (modtager genvalg)
Johs Johansen, suppleant (modtager genvalg)
På dirigentens forespørgsel fremkom der ikke andre kandidater hverken til bestyrelsen eller
til suppleantposterne, hvorfor dirigenten konstaterede, at de pågældende alle var genvalgt.
7.

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
På valg er:
Tom Nielsen, bilagskontrollant (modtager genvalg)
Lars Severin Klausen, bilagskontrollantsuppleant (modtager genvalg)
På dirigentens forespørgsel fremkom der ikke andre kandidater, hvorfor dirigenten
konstaterede, at de pågældende begge var genvalgt.

8. Eventuelt
Efter forskellige meningstilkendegivelser under dette punkt, bl. a. om den offentlige
transport på Stevns, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.15,
idet han takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden, der

takkede dirigenten for vel udført arbejde.

…………………………………………..
dirigent

/ref: Jens Carl Jørgensen

