
Referat fra generalforsamling i  
Den dynamiske Landsby den 17. januar, 2019 
 
 
 
Formanden, Jeremy Watts, bød velkommen. 

 
1.    Valg af dirigent 
Gunnar Jensen blev enstemmigt valgt. 
 
 
2.    Bestyrelsens beretning og godkendelse. 
Jeremy Watts fremlagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt. (beretning 
vedlagt som bilag) 
 
 
3.    Fremlæggelse af regnskab og godkendelse. 
Rita Nielsen gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. (vedlagt som bilag) 

Kontingentet i 2019 er fortsat kr. 50,00. 

Bestyrelsen ser sig ikke længere i stand til at opkræve kontingentet hos hver enkelt medlem. 
Det blev i forlængelse heraf foreslået at lægge foreningens mobilpay nummer ud både på 
Vorbasse dk. og på Facebook, så de, der vil være medlem, kan betale deres kontingent, når 
dette passer dem. 
 
 
4.    Behandling af indkomne forslag 
Der er gjort opmærksom på, at de to revisorer er på valg hvert år. Det er den måde praksis har 
udviklet sig, idet retningslinjer for valget ikke er beskrevet i vedtægterne ud over, at et valg 
skal finde sted på den årlige generalforsamling. 

Denne procedure har afstedkommer følgende forslag til formulering: 

”Revisorerne vælges for to år ad gangen, så de ikke begge to er på valg samme år” 

Forslaget blev vedtaget, og vil blive indarbejdet i foreningens vedtægter. 

 
 
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Lilly Jørgensen og Jeremy Watts var på valg, og begge var villige til at modtage genvalg. 
Det blev de. 

Som suppleanter blev Jette Kring og Eigil Kristensen genvalgt. 
 
 
6.   Valg af foreningsrevisorer. 
Foreningens revisorer, Kristian Hansen og Tove Mølgaard, modtog genvalg.  

Kristian Hansen skal på valg i 2020. Tove Mølgaard i 2021 
 



 
7.   Evt. 
Intet. 
 
Efter generalforsamlingen fremviste og fortalte Rita historien bag de udstillede 
karakteristiske Vorbassefade fremstillet af pileflet. Det fremgik blandt andet, at et fad 
forudsætter en koncentreret arbejdsindsats på ca. 100 timer. 

Til slut gennemgik Jørgen Møller levende og engageret den korte udgave af Vorbasses 4500-
årige historie. 
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