
PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN DEN NATIONALE 

STOREBÆLTSKOMITÉ 

Den 31. maj 2019 blev der per e-mail afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Den 

nationale Storebæltskomité, Cvr-nr. 39127296 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og forslag til kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt 



Ad 1. Valg af dirigent 

Advokat Christian Bonnesen valgtes til dirigent. 

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig, og at denne kunne afholdes i henhold til dagsordenen. 

Ad 2. Formandens beretning 

Formandens beretning blev taget til efterretning. Jytte Reinholdt bemærkede, at det var ønskeligt 

ikke kun at engagere flere fynske kommuner i komitéens arbejde, men også øvrige kommuner i 

hele Region Syd. 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og forslag til kontingent. 

Foreningens første regnskab for perioden december 2017 og hele 2018 blev fremlagt og godkendt. 

Det fremlagte budget for 2019 er baseret på kontingenter fra de nuværende betalende 

medlemmer, og dækker primært formandens honorar. Budgettet blev godkendt. Det blev dog igen 

drøftet, at der er behov for at styrke foreningens midler, enten ved at få flere medlemmer eller på 

anden vis. Formanden vil arbejde videre med dette. 

Kontingentet på kr. 10.000 per medlem blev besluttet fastholdt. 

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Ad. 5 Valg til bestyrelsen 

Der var genvalg af følgende medlemmer: Allan Agerholm, Thomas Damkjær Petersen, Jørgen 

Dirksen, Simon Galsgaard, Bjarne Graabech Sørensen, Ole E. Hansen, Jakob Manori, Hans Christian 

Munck, Kenneth Muhs, Jesper Møller og Jytte Reinholdt. Desuden blev John Dyrby Paulsen og 

Michael Svane valgt til bestyrelsen. 

Ad. 6. valg af revisor 

Som foreningens revisor genvalgtes BDO 

Ad 7. Eventuelt 



Der var intet at bemærke under eventuelt 

Generalforsamlingen blev hævet 

Som dini 

Ad t Christian Bonnesen 
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