
 
 
 

 
Generalforsamlingen d. 14. marts 2016 i Jakobskirken 
 

Referat 
 
 

1. Valg af dirigent 
Kaj V. Hansen blev valgt og kunne konstatere, at formalia omkring indkaldelsen til 
generalforsamling var overholdt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Mogens Ohm Jensen fremlagde beretningen, som blev godkendt (se bilag). 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Tommy Hansen fremlagde årsregnskabet for 2015. Det udviser et underskud, og 
likviditeten i foreningens kasse ved de store udgifter sidst på året er blevet dækket 
ind ved midlertidigt at overføre penge fra bankkontoen for Walk on the Wild Side til 
foreningens driftskonto. Underskuddet skyldes, at foreningen har haft uforudsete 
udgifter til it-konsulent for at få genetableret hjemmesiden efter hackerangreb, og at 
foreningen har måttet betale bod til en lokal amatørfotograf for uretmæssig brug af 
hans foto i pressen. 
De lånte penge er ført tilbage nu, hvor der er kommet indtægter fra kontingenter. 
Der blev også fremlagt regnskaber for de to bankkonti øremærket de to projekter, 
Walk on the Wild Side og Roskilde Ring. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsat skulle være kr. 100,- for husstanden og 
kr. 500,- for kollektivt medlemskab for foreninger/skoler/virksomheder. Dette blev 
vedtaget. 

 
5. Valg til bestyrelsen 

På valg var Niels Jørgen Rasmussen og Svend Erik Christensen. Begge blev 
genvalgt. 
Blandt suppleanterne var Kaj V. Hansen på valg. Han blev genvalgt. 

 
6. Valg af bilagskontrollant 

Aage Christiansen modtog genvalg og blev valgt. 
Peter Friis Hansen er fortsat suppleant. 
 

7. Indkomne forslag 
Der var ikke indleveret nogle forslag. 
 

8. Eventuelt 
Intet.  
 



 
 
 
 
 
 Dirigenten takkede til slut for god ro og orden, og Mogens Ohm Jensen takkede 
 dirigenten. 
 
 
Efter kaffen og lagkagen, som blev nøje fordelt til de over 100 deltagere, fortsatte aftenen 
med indslag om ”Det lå her før” fra Lotte Fang, Svend Erik Christensen og Kaj V. Hansen, 
ligesom Niels Jørgen Rasmussen viste sin smukke fotoserie ”Døre i Roskilde”. 
 
  
Dirigentens underskrift 
 
 
Kaj V. Hansen 
  




