
Generalforsamling i Jyderups Fremtid den 23. august 2021 i Jyderup Hallen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen pegede på Preben Gajhede som dirigent. Preben Gajhede blev valgt af forsamlingen. 

Pga. Covid-19 er generalforsamlingen ikke indkaldt i april jf. vedtægterne, men den er indkaldt med 

14 dages varsel. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formandens beretning er vedlagt referatet som bilag. Forsamlingen godkendte formandens 

beretning. 

 

3. Fremlæggelse af revisionspåtegnet årsregnskab til godkendelse 

Kassereren fremlagde årsregnskabet. Årsregnskabet er vedlagt referatet som bilag.  

Kassereren fremlagde budgettet. Forsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Budgettet er vedlagt referatet som bilag. Kontingentet fastholdes, mens medlemmer, der først 

kommer ind sidst på året, får rabat. Forsamlingen godkendte budget. 

 

5. Indkomne forslag og vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer v3 var sendt til generalforsamlingen 

2021 

 

Preben Gajhede stillede spørgsmål bestyrelsens forslag om at afskaffe statsautoriseret revisor og i 

stedet indsætte to kritiske revisorer. Hvis foreningen en dag skal søge fonde m.v., vil de så ikke 

kræve, at der er statsautoriseret revisor? Formanden svarede, at det vurderes ikke nødvendigt i 

forhold til fonde, men hvis det skulle blive aktuelt, kan vedtægternes ændres igen.  

 

Preben Gajhede stillede spørgsmål til suppleanter til bestyrelsen på baggrund af version 3 (v3) af 

vedtægtsændringerne. Der var dog lavet en version 4 (v4) lige før generalforsamlingen, som 

indeholdt svar på Prebens spørgsmål om, at bestyrelsen kan vælge suppleanter jf. §7, stk. 6 og 

yderligere beskrevet i §10. 

 

Der udsendes en ny version (v5) af vedtægtsændringer til generalforsamlingen den 9. september 

indeholdende Preben Gajhedes ændringer til forslaget i §7. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

* Michael Rasmussen (ønsker genvalg) 

* Steffen Kisselhegn (ønsker genvalg) 

* Niels Agerbo (ønsker genvalg) 

* Claus-Jørgen Sørensen (ønsker genvalg) 

 

Der blev ikke opstillet nye kandidater, så de 4 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt af forsamlingen. 

 

7. Valg af statsautoriseret / registreret revisor og valg af kritisk revisor 

Kritisk revisor Gitte Rasmussen blev genvalgt. RR Revisor blev genvalgt som statsautoriseret revisor 

til den kommende periode. Hvis vedtægtsændringer besluttes på den ekstraordinære 



generalforsamling den 9. september 2021, så vil de 2 kritiske revisorer i stedet overtage opgaven fra 

RR Revision. 

 

8. Eventuelt 

Ønske fra et medlem om at lave flere arrangementer for børn eller give støtte til projekter for børn. 

Formanden henviste til Det gode børneliv, der varetager denne rolle allerede. Et andet medlem 

supplerede med, at foreningen har givet støtte i 2019 til Jyderup E-sport, som primært er en forening 

for børn og unge mennesker. 

 

Der var ros fra andet medlem for det arbejde, som Jyderups Fremtid gør. 

 

Med hensyn til pkt. 5 omkring om vedtægtsændringer indkaldte bestyrelsen til ekstraordinær 

generalforsamling den 9. september 2021 kl. 19.00 i Jyderup Hallen, hvor version 5 (v5) af 

vedtægtsændringerne besluttes. 

 

 


