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Referat Generalforsamling i LandsbyCenter Vind
26. august 2021 kl. 20.00
(Beretningsperiode 27. februar 2020 – 26. august 2021)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
- på valg er Frits Stjernholm – modtager ikke genvalg
- på valg er Sune Søndergaard – modtager genvalg
Valg af revisorer
Evt.

Ad 1

Lisbeth Kirk blev foreslået og valgt

Ad 2

Formanden (Frits Stjernholm) fremlagde beretningen

Ad 3

Kasserer (Sune Søndergaard) aflagde regnskabet som blev godkendt. Sune redegjorde for det Covid19-økonomiske udlejetab de seneste 19 måneder. Målt på tilsvarende periode før Covid19, viser det
et tab på 340tkr. På trods heraf kommer LCV ud af 2020 med et fint årsresultat.

Ad 4

Ingen forslag

Ad 5

Sune Søndergaard blev genvalgt. Som ny til bestyrelsen blev Jane Vestergaard valgt.

Ad 6

Som revisor blev Aut. rev. Damgaard & Enevoldsen valgt

Ad 7

Niels Jørgen Plougmann fremsatte kritik af nogle retningslinjer som formandsforum (VSB, LCV, VIF)
havde henvist til i brev til Majbritt Plougmann, i forbindelse med FDF-anmodningen om udbetaling af
Landsbyfestoverskuddet 2018, til dækning af udgifter ifm. opførelse af shelters ved bålhytten. Lars
Gammelvind hhv. Frits Stjernholm belyste baggrunden og retningslinjerne for anvendelse af overskudsmidler fra landsbyfestugen. I samme forbindelse stillede Plougmann spørgsmål til det Damgaard og
Enevoldsen revisionsunderkastede regnskab fra toilet- og lagerbygningen. Dirigenten brød ind og opfordrede parterne til at mødes med henblik på forventningsafstemning.

Frits Stjernholm takkede af efter 8 år på formandsposten. Han gav udtryk for en spændende periode, hvor vi i fællesskab
havde nået meget i og omkring LCV.
Asta Gammelvind tog ordet og takkede den afgående formand. Bestyrelsen overrakte en flot buket til Inge Marie som tak
for lån for manden.
Dirigent
_____________________________________________
Lisbeth Kirk Mikkelsen

Side 2

Side 2

