
Referat af Foreningen Mejeriets generalforsamling d. 18. marts 2018, i 
Genskabet, Næsbyvej 4, 4305 Orø 

Tilstede var 13 stemmeberretigede medlemmer. 
1. Valg af dirigent 

Lisbeth 
2. Valg af referent 

Eja 
3. Godkendelse af fuldmagter og valg af 2 stemmetællere 

Penelope & Arne 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

Årsberetningen blev godkendt. 
5. Fremlæggelse af regnskab for 2017 

Regnskabet blev godkendt. 
6. Fremlæggelse af budget for 2018 

Bestyrelsen fremlagde ikke noget budget da foreningen lige har åbnet Genskabet. 
7. Behandling af indkomne forslag samt fastsættelse af 
kontingent. Indkomne forslag: 
Forslag til vedtægtsændringer: 

a. § 1 Formål: ”Brøndevej 40 B, 4300 Holbæk” ændres til ”Brøndevej 40 B, 4305 Orø” 
b. § 2 stk. 2: ”Orø, 4300 Holbæk” ændres til ”4305 Orø”  

i. Forslag a og b vedtages. 
c. Tilføjelse til § 3 stk. 2: "Kontingentåret følger kalenderåret. Medlemmer indmeldt 

efter 1. juli et år, betaler halvt kontingent. Kontingenter skal være indbetalt senest 
den 31. januar i det pågældende  kontingentår.” 

i. Forslaget er ændret og vedtaget. Dertil er det besluttet at kontingentet for 
år 2019 sættes til 100,-. 

d. $ 4 stk 2: "Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 
og fastsætter selv sin forretningsorden". 

i. Forslaget udskydes til næste generalforsamling i 2019. 
e. § 5 stk 3: Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer har 

stemmeret." ændres til "Generalforsamlingen er åben for alle, men kun 
medlemmer, som er fyldt 18 år, har stemmeret og kan modtage valg." 

i. Forslaget er nedstemt. 
 
Øvrige forslag: 
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at omdanne foreningen fra "frivillig forening" til 
"relevant foreningsart" , såfremt omsætningen overstiger kr. 50.000, ekskl. moms i 
regnskabsåret 2018. – Forslaget vedtages, dog skal det lige afklares med skat hvilken kategori 
vi passer ind i. 

 
8. Valg af forperson 

• Siri 
 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter for en 1årig periode. 

• Penelope, Johnny og Torben vælges som bestyrelsesmedlemmer og Brian 
og Maja vælges ind som suppleanter. 

 
10. Valg af revisor for en 1årig periode. 

• Lisbeth vælges som revisor. 
 

11. Evt. 



Der kan ikke besluttes noget under dette punkt. 
 
 


