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SBF1 Generalforsamling d. 12-05-2014 kl. 19.00 
 

 
Referanter: Mogens W. Andersen, Klaus Vestergaard Thomsen 
 
Bestyrelsen: Birger Eckstrøm, Irene Christensen Orth, Mogens W. Andersen, Richard Weihe og 
Klaus Vestergaard Thomsen. 
Suppleant: Mette. K. Wagner. 
 
Fremmødt: 12 / heraf 20 stemmeberettigede 
 
Introduktion ved Birger Eckstrøm, hvor der blev givet en kort introduktion og budt velkommen til 
mødet . 
 
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Anne-Merethe Bryder - økonomichef hos Vibo som blev 
valgt. 
Anne-Merethe erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt 
 
2. Organisationsbestyrelsens beretning, herunder forretningsførelse blev ikke gennemgået til 
mødet da det var indeholdt i mødeindkaldelsen og der blev ikke stillet spørgsmål fra salen. 
Beretningen blev enstemmig vedtaget. 
 
3. Organisationsregnskab og afdelingensregnskab 2013 med tilhørende revisions rapport og 
forlæggelse af budget for Organisationen blev gennemgået af Irene Christensen Orth.  
 - Organisationsregnskab: Godkendt uden kommentarer 
 - Afd. regnskab: Enstemmigt vedtaget.  
 - Budget 2015 for foreningen: Enstemmigt vedtaget. 
 
4. Indkomne forslag vedr. Organisationen:  

- Der var ikke kommet nogle forslag.  
 
5. Valg til Organisations bestyrelsen: 

a. Valg af Kasserer: Irene Christensen Orth - enstemmigt valgt 
b. Valg til bestyrelsen: Mogens W. Andersen - enstemmigt valgt 
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år til bestyrelsen:  
 - 1. suppleant: Mette K. Wagner - enstemmigt valgt 
 - 2. suppleant: ingen valgt og det blev besluttet at nøjes med en suppleant.  
 

6. Valg af revisor:  
- Vibo’s revisor blev enstemmigt genvalgt 
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7. Eventuelt: 
- Der blev fremført forskellige spørgsmål fra salen som bestyrelsen besvarede. Dog 
kunne der ikke tages endelig stilling til disse spørgsmål, da de relaterede til 
afdelingsmødet  i afdelingen SBF1, som ligger i september. 
 

Afsluttende bemærkninger: Birger Eckstrøm, takkede for god ro og orden på mødet.  
 
Mødet afsluttet 19.50 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
______________________________                           _____________________________ 
Anne-Merethe Bryder – Dirigent    Birger Eckstrøm – Formand 
 
 
______________________________                           _____________________________ 
Irene Christensen Orth – Kasserer    Mogens W. Andersen 
 
 
______________________________                           _____________________________ 
Richard Weihe       Klaus Thomsen  
 


