J.nr.: 01-42300 JBR /pg/saa

MØDERET FOR HØJESTERET
Mæglergaarden
Frederiksgade 1
5700 Svendborg
Bredgade 30
1260 København K
Tlf. 70 25 21 15

Referat fra generalforsamling i Udlejerforeningen Svendborg, den
25. april 2019
Generalforsamlingen afholdtes klokken 17.00 på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700
Svendborg.
Der var mødt 66 medlemmer frem til generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslog advokat Adam Ringsby-Brandt som dirigent under generalforsamlingen. Adam
Ringsby-Brandt valgtes enstemmigt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen ifølge vedtægterne, der var som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to revisorer.
Eventuelt.

Ad 1 – Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Formanden J. Bertel Rasmussen aflagde herefter formandsberetning, som blev godkendt med applaus.
Formandsberetningen er vedhæftet nærværende referat.
Ad 2 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Årsregnskabet blev gennemgået grundigt og det kunne konstateres at 2018 havde givet et overskud på kr. 24.993,00.
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Egenkapitalen var nu på kr. 220.402,00.
Herefter godkendtes regnskabet enstemmigt af generalforsamlingen.
Herefter blev budgettet gennemgået med kr. 7.450,00 i overskud for 2019.
Kontingent på kr. 400,00 for medlemmer med 1-2 lejemål og på kr. 700,00 for medlemmer med
mere end to lejemål fastholdes.

Ad 3 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Svend Madsen og Jens Bertel Rasmussen.
De blev genvalgt med applaus.
Samtidig meddelte generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til i perioden at udpege 1-2
suppleanter.

Ad 4 – Valg af to revisorer.
På valg var revisor Jan Rask og registreret revisor Lilly Jeppesen.
Begge var villige til at modtage genvalg og begge blev genvalgt med applaus.

Ad 5 – Eventuelt.
Der var intet herunder.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og overlod til formanden at afslutte generalforsamlingen.
Formanden advokat Jens Bertel Rasmussen roste dirigenten for god og myndig ledelse og afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for det store og flotte fremmøde.
Svendborg den 26. april 2019
Dirigent:

Referent:

______________________
Adam Ringsby-Brandt (L)

______________________
J. Bertel Rasmussen (H)

