Roskilde Lejerforening for enkeltmedlemmer
Sankt Peders Stræde 2 1., 4000 Roskilde; Kontortid: Tirsdag & Torsdag 19.00 til 21.00;
Tlf: 46361819; Fax: 46365529 - Tilsluttet Danmarks Lejerforeninger

Referat af ordinær generalforsamling den 10. april 2013 i Roskilde
Lejerforening for enkeltmedlemmer

Til stede: Jan, Henrik S, Bodil D, Tomas, Bodil K, Kurt, Emelia, Mik og Lynge
Formand Tomas Jacobsen bød velkommen og gik derefter til punkt 1
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
Ordstyrer: Henrik Stougaard, Referent: Emelia Johansen, Stemmetæller: Jan Sylvest
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via medlemsbladet
”Lejer på Midtsjælland”
2. Bestyrelsens beretning
Tomas Jacobsen fik ordet til bestyrelsens beretning. Han redegjorde for, at medlemstallet
i foreningen er for nedadgående. Det kunne forklares med at medlemsskaren generelt
bliver ældre, og der ikke kommer unge medlemmer svarende til de, der falder fra. Der er
dog flere unge, der kommer for at blive rådgivet, men som selv kan køre sagen. I
begyndelsen af 2013 er der kommet flere sager i forhold til samme tid sidste år.
P.t. er der ved at blive udarbejdet nyt grafisk materiale i form af to plakater og en
brochure, der skal kommunikere og informere om foreningens formål og eksistens.
Informationsmaterialet er tiltænkt uddannelsesinstitutioner som gymnasier og tekniske
skoler samt biblioteker m.m.
3. Regnskab for RLE
Regnskabet blev godkendt med forbehold for at det ikke var revideret.
4. Regnskab for RLEs kampfond
Regnskabet blev godkendt med forbehold for at det ikke var revideret.
5. Fastsættelse af kontingent og kampfondsbidrag
Der var forslag om uændret kontingent og kampfondsbidrag. Det blev godkendt.
Beløbet for medlemskab for 2013 er for pensionister, studerende o. lign. 280 kr.,
erhverv/kollektiv 650 kr., alle andre 350 kr. Indmeldelsesgebyr 130 kr.
Kampfondsbidrag pr. medlem 10 kr.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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7. Valg jf. vedtægternes §6
• Valg af kasserer til 2015
Jan Sylvest blev genvalgt
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, frem til 2015
Kurt Vedsmand, Regnar Jacobsen og Michael Prahn blev alle genvalgt
Leif Hansson gik af pga. sygdom. I stedet valgtes Emelia Johansen for 1 år frem
til 2014.
• Valg af 4 bestyrelsessuppleanter, frem til 2014
Følgende blev valgt: Alex Flitner, Lynge Karlsson, Anne Lise Løvholm og
Daniel Nayberg
• Valg af 1 revisor, frem til 2015
Lise Justesen blev valgt
• Valg af 2 revisorsuppleanter, frem til 2014
Rie Brix og Poul Struve Nielsen blev valgt
8. Foreningens fremtidige virksomhed
Vi fortsætter det gode arbejde. En overvejelse kunne være at invitere til et offentligt
informerende møde om foreningen.
9. Eventuelt
Intet
Ordstyreren afsluttede og takkede for god ro og orden

Referent:

Ordstyrer:

…………………………………………….
Emelia Johansen

……………………………………………..
Henrik Stougaard
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