
Referat fra Kolt Hasselager Fællesråds ordinære generalforsamling 
Onsdag den 18 marts 2015 

 
Dagsorden 

1.   Valg af dirigent 
2.   Bestyrelsens beretning 
3.   Regnskab for 2014 til godkendelse 
4.   Indkomne forslag 
5.   Budget og kontingentfastsættelse 
6.   Valg af bestyrelse: (følgende er på valg:) 

a.   Klaus Jachobsen – modtager ikke genvalg 
b.   Hans Karl Christensen – modtager genvalg 
c.   Ulla Korsgaard – modtager genvalg 
d.   Kirsten Nielsen – modtager genvalg 

7.   Valg af suppleanter 
8.   Valg af revisorer 
9.   Valg af revisorsuppleant 
10.  Evt 

 
Ad 1: 
Valg af dirigent 
Johannes er dirigent 
 
Ad 2: 
Bestyrelsens beretning: 
Klaus berettede om bestyrelsens mange og forskelligartede aktiviteter i løbet af året. 
Vi afholdt 1 minuts stilhed for fællesrådets mangeårige formand, Kurt Lauridsen,, som afgik 
ved døden i det forgangne år. 
 
Ad 3: 
Regnskab for 2014 til godkendelse. 
Kirsten fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 
Ad 4: 
Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5: 
Budget og kontingentfastsættelse: 
Budget er godkendt. 
Kontingent uændret. 
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Ad 6: 
Valg af bestyrelse, følgende er på valg: 

Klaus Jachobsen – modtager ikke genvalg 
Hans Karl Christensen -  modtager genvalg 
Ulla Korsgaard – modtager genvalg 
Kirsten Nielsen – modtager genvalg 

 
Der var umiddelbart ingen af de fremmødte der ville stille op til bestyrelsesvalget. 
 
Ad 7: 
Valg af suppleant: 
Leo Thinesen meldte sig som suppleant ( evt  indgå i bestyrelsen?) 
 
Ad 8: 
Valg af revisorer: 
Thiesen og Marianne Lemming er genvalgt. 
 
Ad 9: 
Valg af revisorsuppleant: 
Maja Hjelmager er genvalgt 
 
Ad 10: 
Evt: 
Efter generalforsamlingen var der en løs snak: 
Kirsten Hedegaard takkede for støtten til busindsamlingen (Koltgården). Det er nu meget tæt 
på at der er penge nok til en bus! Flot 
 
Forslag om at inddrage erhvervslivet i fællesrådets arbejde: både økonomisk og andet samar-
bejde.  
 
Opfølgning på borgermødet vedr medborgerhus og bibliotek savnes.  
 
Tak for god ro og orden. 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Korsgaard, referent. 

 
 
 


