
 

Generalforsamling for 

Ringkøbing Udviklingsforum  
 
Torsdag d. 9. marts 2023, kl. 19.30. på ROFI 
 

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. 
Beretningen blev godkendt 
   

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 2023 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. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 
 

5. Valg af formand 
Dirigenten foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Chr. Vestergaard 
som formand.  
Hans Chr. Vestergaard blev valgt. 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
I henhold til vedtægternes § 9.3 vælger generalforsamlingen 
medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 



 

Lena Ploug, Karsten Rasmussen og Per Andersen er ikke på valg. 
Anni Damgaard modtager ikke genvalg. Jeannett V. Larsen modtager 
genvalg. 
 
Dirigenten efterspurgte forslag til valg til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslog 

• Jeannett V. Larsen (genvalg for 2 år) 
• Lars Frank Nielsen (nyvalg for 2 år) 
• Isa Nielsen (nyvalg for 2 år) 

  
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 
Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at 
Jeannett V. Larsen, Lars Frank Nielsen og Isa Nielsen var 
valgt for 2 år. 

 
Foreningen har en aftale med Ringkøbing Handelsforening, at den til 
enhver tid værende købstadschef er medlem af bestyrelsen. Det blev 
foreslået, at når der tiltræder en ny købstadschef, vil denne indgå i 
bestyrelsen. 
 
Dirigenten forespurgte, om kommentarer til det. Da det ikke var 
tilfældet, konstaterede dirigenten, at den nye købstadschef indtræder i 
bestyrelsen.  
  
Dirigenten gik derefter over til valg af suppleanter.  
 
Kirsten Leth og Søren Hebro er ikke på valg. Ane Frost Hedegaard 
ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog 

• Malina Christensen (nyvalg for 2 år)  
Da der ikke var forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten, at 
Malina Christensen var valgt. 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Allan Stampe, Vestjysk Bank som 
revisor og nyvalg af Kaj Damgaard som revisorsuppleant. Dirigenten 
forespurgte, om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet, 
konstaterede dirigenten, at Allan Stampe var valgt som revisor og Kaj 
Damgaard som revisorsuppleant.  
 



 

8. Eventuelt 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet. 
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Anni Damgaard 
for veludført arbejde i bestyrelsen samt Niels Kjær Hansen og Kirsten 
Leth for at bistå bestyrelsen med henholdsvis regnskabsopgaven og 
kommunikationsopgaven.  
 
Formanden takkede dirigenten for god og effektiv ledelse af 
generalforsamlingen.  
 

 
Dirigent 
 
 
 

 
Jens Erik Pedersen 
 


