Referat af generalforsamling i
Roskilde Lejerforening for Enkeltmedlemmer
onsdag den 15. april 2015 i Sankt Peders Stræde 2
1.
Bodil Kjærum blev valgt til ordstyrer og Jens Juul blev valgt som
referent. Bodil Kjærum konstaterede at generalforsamlingen med udsendelse
af Lejer på Midtsjælland nr. 121 var rettidigt indkaldt.
2.
Regnar Jacobsen forelagde (ved formandens fravær) bestyrelsens
beretning. Regnar konstaterede, at foreningen har en god økonomi samt at
medlemstallet er stabilt. Der vil på sigt være behov for nye/yngre
sagsbehandlere til at føre foreningens kerneaktivitet videre. Der var en kort
debat om beretningen, som derefter blev enstemmigt godkendt.
3.
Kasserer Jan Sylvest forelagde regnskabet som udsendt i Lejer på
Midtsjælland. På grund af sygdom er det pt ikke godkendt af revisionen – der
er dog aftale om at det snart sker. Regnskaber viser et overskud på 20.380,på grundlag af et medlemstal på 321. Det medfører, at foreningens samlede
formue nu er på knap 300.000,- kr. Kassereren kommenterede regnskabet
således: ingen overraskelser. Vi har brugt færre penge på annoncering og
opfordrer til at vi også ad den vej forsøger at rekruttere flere medlemmer.
Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.
4.
Kasserer Jan Sylvest forelagde også regnskabet for RLE's kampfond. Vi
har i det forløbne år vundet 6 sager, der har givet 67.153,- i tilskud til fonden,
hvor vi kun har haft udgifter til en sag på 8.000,- og 2.085,- til nævnsgebyrer.
Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.
5.
På baggrund af regnskaberne indstillede kassereren, at vi fastholder
kontingentet og kampfondsbidraget. Dette blev enstemmigt godkendt af
forsamlingen. Efterfølgende blev det fremlagte budget med nuværende
medlemstal og flere annonceudgifter ligeledes godkendt af forsamlingen.
6.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

7.

Valg i henhold til vedtægterne
- Kasserer for 2 år: Jan Sylvest blev valgt uden modkandidat.
- Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Regnar Jacobsen, Kurt Vedsmand og
Michael Prahn blev valgt uden modkandidater.
- Bestyrelsessuppleanter for 1 år: Alex Flitner, Henrik Olsen, Rie Brix og
Jon Tryggvason blev valgt uden modkandidater.
- Revisor for 2 år: Lise Justesen blev valgt uden modkandidat.
- Revisorsuppleant for 1 år: Poul Struve Nielsen blev valgt uden
modkandidat.

8.

Foreningens fremtidige virksomhed:
- som foreslået af kassereren besluttede vi at anvende flere midler på
annoncering for foreningen i de lokale medier og distribution af
foreningens folder samt plakater på relevante steder i byen.

- vi kan med fordel anvende Roskilde Avis til omtale af lokale sager som
vi f.eks. har vundet i husleje-/beboerklagenævn eller boligret.
9.

Eventuelt – der var ingen sager.

Ordstyreren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
For referatet
---------------------Jens Juul

----------------------Bodil Kjærum

