Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 på Hotel Karup.

Tilstede: 85 medlemmer incl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent. Søren K. Andersen foreslået og valgt. Dirigenten gennemgik dagsorden og
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning. Formand Frank Larsen aflagde beretning for 2020 og 2021. Beretningens
fulde ordlyd kan se ved at klikke på linket. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
3. Fremlæggelse af regnskaber. Preben Hansen og Erik Søjborg fremlagde regnskaber for foreningens
to afdelinger og disse blev godkendt af forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for husstandsmedlemskaber
på 190,-kr. og 550,-kr. for erhvervsmedlemmer af denne ordning. For medlemmer af selve
Erhvervsudvalget foreslog bestyrelsen kontingent på 800,-kr. plus moms pr. halvår. Begge forslag
blev vedtaget.
5. Indkomne forslag. Der var forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer i relation til
foreningssammenlægningen. Disse blev vedtaget og kan ses under punktet vedtægter.
6. Valg af bestyrelse. Henset til at generalforsamlingen ikke kunne afholdes i 2021, var hele
bestyrelsen på valg. Preben Hansen modtog ikke genvalg og takkede af efter 32 år i bestyrelsen.
Forsamlingen valgte i relation til vedtægtsændringerne følgende personer til bestyrelsen:
Frank Larsen, Flemming Andersen, Dennis Lind Pedersen, Jeanette Nørgaard og Jesper Henriksen
blev valgt for 2 år. Preben Laursen, Michael Stenbye og Lars Hvid blev valgt for 1 år.
7. Valg af suppleanter. Erik Søjborg blev valgt for 2 år og Mikkel Kronborg valgt for 1 år.
8. Valg af revisorer. Vita Sørensen blev valgt for 2 år og Ole Kronborg valgt for 1 år.
9. Eventuelt. Der var spørgsmål fra forsamlingen vedr. forskellige ting omkring bl.a. trafikale forhold i
byen og samarbejdsrelationer i forhold til Viborg kommune som formanden besvarede og henviste
til allerede igangværende samarbejdsrelationer via Karup-Kølvrå Byforum, som er områdets nye
talerør i den sammenhæng.
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