Referat fra den årlige ordinære generalforsamling
Den 26. marts 2014, kl. 15.00 – 16.30
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Carsten Clemmensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
Steffen Juul Olsen og Jan Brink blev valgt som stemmetællere.
14 stemmeberettigede var fremmødt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (link). Seniorudvalget havde også et planlagt
arrangement på Bornholms Museum, men dette blev ikke afholdt pga. for få tilmeldinger. Der var
ikke yderligere bemærkninger til beretningen.
3. Bestyrelsens reviderede regnskab 2013
Kassereren og formanden gennemgik regnskabet 2013 (link). Der var ingen bemærkninger til
regnskabet.
4. Budget 2014
Formanden gennemgik budget 2014 (link). Der var ingen bemærkninger til budgettet.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har selv kommet med et forslag om, at seniorudvalget bliver nedlagt. De arrangementer,
der har været planlagt, har der ikke været stor opbakning til, og så kan det ligeså godt foregå i ét
samlet regi. Der skal stemmes om, at § 6 (om seniorudvalget) skal udgå af vedtægterne. Forslaget
blev vedtaget. Herved blev også vedtaget redaktionelle ændringer; § 7 - § 13 rykker en plads op i
vedtægterne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og medlemmer af seniorudvalget
Følgende blev valgt for 2 år:
Bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand: Mogens Stender Alstrup, Teknik og Miljø
Kasserer: Jan Brink, Sekretariatet
Bestyrelsesmedlem: Michael Lau, Ejendomme og Drift
Bestyrelsesmedlem: Jeanette Bech, Ældre
1. suppleant: Steffen Juul Olsen, Sekretariatet
Revisorsuppleant:
Revisor: Ole Sig, Skole, Kultur og Fritid

7. Eventuelt
Motionsrummet: Det har vist sig, at Personaleforeningens motionscenter ikke har haft negativ
indflydelse på de rabatordninger, vi har i motionscentrene rundt om på øen.
Der er ønske om, at der i Personaleforeningens motionscenter kommer flere maskiner (løbebånd
og cykler) og at der bliver mere plads. Der arbejdes på, at rummet udvides.
Der er en tavle til kommentarer i rummet, og denne bliver flittigt brugt.

