
 

 

Generalforsamling i Hannik 

 

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19,00  på   

Frøstrup Gl. Kro, Storkevej 1, 7741  Frøstrup 
 

Poul Erik Kjærgaard bød velkommen. 

 

1) Frank Koldsgaard blev valgt som dirigent 

 

Frank Koldsgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og der-

med beslutningsdygtig. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne er: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Behandling af indkomne forslag 
7) Valg af bestyrelse 
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9) Valg af revisionsfirma 
10) Eventuelt 

 
 

2) Poul Erik aflagde bestyrelsens beretning 

 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 

Morten Thomsen gennemgik den store post i regnskabet og fremlagde bilag herpå. 

Der var spørgsmål til arrangementer. som Morten Thomsen besvarede. 

Lars Balleby kommenterede og sagde det var et godt regnskab sammenholdt med med 

udgifterne til forskellige ting, bl.a. scene. 

Regnskabet godkendt. 

 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 
Morten Thomsen gennemgik budgetforslag. Dette blev godkendt. 

 
5) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentets størrelse fortsætter som hidtil. Kr. 100 pr. husstand og kr. 50,00 pr. person. 
Dette blev vedtaget. 
 
 

 
6) Behandling af indkomne forslag 
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Ingen indkomne forslag. 
Borgerforeningen har varslet sammenlægning i fremtiden. 

 
7) Valg af bestyrelse 

 
PÅ valg er  
 
Poul Erik Kjærgaard 
Søren Bertelsen 
Morten Thomsen, der ikke modtager genvalg 
 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer: 
 
Jim Risgaard  er tilflytter. Kommer fra Klitmøller. Har to børn. 
 
Vanda Engberg 
Rene Pedersen 
 
Alle modtog valg. Nu består bestyrelsen af 7 medlemmer. 

 
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 
Birgit Møller 
Thomas Pedersen 

 
9) Valg af revisionsfirma 

 
Genvalgt 
 

10) Eventuelt 
 
Frank Koldsgaard opfordrede de mødte til at give deres besyv med. 
TV Midtvest starter i Thisted 1.7.2019. Godt hvis man kunne få focus på Frøstrup. 
Arrangement i minilandsbyen. 50 år siden toget standsede med at køre gennem Frøstrup. 
100 års jubilæum på Trye. 
Rene Pedersen starter cykelklub op. 

 
Poul Erik takkede for fremmøde og for god ro og orden. 
 
Frøstrup, den 26.3.2019 
 
Frank Koldsgaard 
dirigent 
 
 


