
 
 
 

 
Referat af generalforsamlingen 25. februar 2019 i Jakobskirken 
 
Der deltog ca. 100 personer i generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
Kaj V. Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Mogens Ohm Jensen fremlagde årsberetningen (se bilag). Den blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Tommy Hansen fremlagde årsregnskabet for 2018, som fremviser et overskud på 
kr. 4.049,25. 
Der blev fremlagt regnskaber for de to bankkonti øremærket de to projekter, Walk 
on the Wild Side og Roskilde Ring. Beholdningen for sti-projektet er uændret kr. 
19.505,00. Eventen ”Ringen Rundt” d. 10.6.2018 gav et overskud kr. 1.007,60, som 
agtes anvendt til samme event på grundlovsdag 2019. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Uændret kr. 100,- for husstanden og kr. 500,- for kollektivt medlemskab for 
foreninger/skoler/virksomheder. 
 

5. Forslag til vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægternes §4, så der kan vælges mere end 5 
bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringen blev godkendt, så §4 udformes: 
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. … i lige år vælges de 
resterende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 

 
6. Valg til bestyrelsen 

På valg var Ole Nielsen, Tommy Hansen og Mogens Ohm Jensen. De blev alle 
genvalgt. 
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Bente Harbo valgt. Hun er valgt for et år, for at 
afstemme i forhold til den besluttede vedtægtsændring. 
Suppleanten Lotte Fang-Borup var på valg og blev genvalgt. 

 
7. Valg af bilagskontrollant 

Kirsten Helbo blev valgt. Kirsten Helbo har beredvilligt revideret årsregnskab 2018, 
nu tidligere bilagskontrollant Aage V. Christiansen afgik ved døden sidste år. 
Peter Friis Hansen er fortsat suppleant. 
 

8. Indkomne forslag 
Der var ikke indleveret nogle forslag. 



 
 
 

9. Eventuelt 
Kaj V. Hansen fortalte, at der også til sommer bliver en byvandring syd for banen 
med besøg på Erhvervsakademi Sjælland onsdag d. 21. august kl. 19.  

 
Mogens Ohm Jensen takkede dirigenten. 
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