Generalforsamling for
Ringkøbing Udviklingsforum
Mandag d. 23. marts 2022, kl. 18.30. på Hotel Ringkøbing

Referat
Formanden for bestyrelsen H.C. Vestergaard bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Advokat Jens Erik Pedersen, Advokatfirmaet Thorninger blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formanden gennemgik årets forløb i foreningen. Formandens beretning
er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget, indeholdende
forslag til kontingent
Det reviderede regnskab blev forelagt. Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til budget for 2021 indeholdende forslag til
kontingent på 100 kr. for husstande, 250 kr. for foreninger og 950 kr. for
virksomheder blev forelagt.
Budget og kontingent blev vedtaget.
4. Forslag til ændringer af vedtægter (vedlagt)
Formanden forelagde forslaget til ændringer i vedtægterne og henviste
til omtalen heraf i formandens beretning.
Forslag til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslag til nye vedtægter skulle
genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling med et varsel på
minimum fem uger og maksimalt syv uger. Det skyldes, at der ikke var
2/3 af foreningens medlemmer til stede sådan som det er påkrævet for
vedtægtsændringer i §12.1.
Formanden anmodede om generalforsamlingens godkendelse af, at
man behandlede de efterfølgende punkter på dagsorden i
overensstemmelse med bestemmelserne i de nye vedtægter under

skyldig hensyntagen til, at de nuværende vedtægter naturligvis er
gældende frem til en eventuel godkendelse af nye vedtægter på en
ekstraordinær generalforsamling.
5. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
6. Valg af formand
Dirigenten foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Chr. Vestergaard
som formand. Hans Chr. Vestergaard blev valgt.
7. Valg til repræsentantskabet i hht. § 9
I henhold til vedtægternes § 9 vælger generalforsamlingen
repræsentantskabet, der så udpeger bestyrelsen. Forsamlingen udgør
repræsentantskabet.
Dirigenten efterspurgte forslag til valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog
• Lena Ploug (genvalg for 2 år)
• Karsten Rasmussen (nyvalg for 2 år)
• Per Andersen (nyvalg for 2 år)
• Jesper Maagaard (nyvalg for 1 år)
Da der ikke var forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten, at
de foreslåede kandidater var genvalgt.
Formanden informerede om, at det var et ønske at tilknytte et ungt
menneske til bestyrelsen. Det havde blot ikke været muligt at finde en
kandidat inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen udtrykte
opbakning til det.
Dirigenten gik derefter over til valg af suppleanter.
Bestyrelsen foreslog
• Kirsten Leth (genvalg for 2 år)
• Søren Hebro (genvalg for 2 år)
• Ane Frost Hedegaard (nyvalg for 1 år)
Da der ikke var forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten, at
de foreslåede kandidater var genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Allan Stampe, Vestjysk Bank som

revisor og genvalg af Niels Kjær Hansen som revisorsuppleant.
Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag. Da det ikke var
tilfældet, konstaterede dirigenten, at Allan Stampe var valgt som revisor
og Niels Kjær Hansen som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.
Formanden takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer Bo
Lodbjerg, Johan Gade og Jacob Muldkjær Rasmussen for veludført
arbejde i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for god og effektiv ledelse af
generalforsamlingen.
Dirigent

Jens Erik Pedersen

