Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018
Generalforsamlingen blev afholdt hos Cafe Tannisbugt. Der var mødt ca. 35 medlemmer.
Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over det fremmødte antal medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Finn Nymann blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede
generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
Formanden aflagde udførlig samlet beretning om foreningens virke. (Beretningen kan ses
her på hjemmesiden).
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab.
Kassereren Kurt Holm Larsen gennemgik posteringerne i regnskabet, der udviste et
samlet overskud på 25.253 kr.
Status balancerede med 668.953 kr.
For at minimere det kommende års skattebeløb – årets regnskab udviste et skattebeløb
5.210 kr. – påregnedes en større afskrivning på Nørrebro 22 (Bypladsen).
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var Evald E. Jensen, Jørgen Jensen, der begge frabad sig genvalg, samt Karlo
Thomsen og Karina Nikkelsen. Derudover ønskede Thorkild Holt Nielsen at udtræde af
bestyrelsen.
Karlo Thomsen og Karina Nikkelsen genvalgtes med henholdsvis Dorte Andersen og
Frank Graff som suppleanter.
Nyvalgt for de 2 førstnævnte blev Jesper Kristensen og Christian Engen med Rune Jensen
og Carsten Thomsen som suppleanter.
I stedet for Thorkild H. Nielsen valgtes Søren Pedersen, Stadionallè med Leif Jensen som
suppleant.
Den øvrige bestyrelse består af. Anders Mikkelsen med Jørn Erik Kristiansen som
suppleant, Karina Nikkelsen med Frank Graff som suppleant og Teddy Borrisholt
Sørensen med Ruth Larsen som suppleant.
Pkt. 6: Valg af revisor.
Klaus Christensen genvalgtes med Hanne Karlshøj som suppleant.
Pkt. 7: Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret. Der var ikke andre forslag fra bestyrelsen.
Pkt. 8: Eventuelt.

Formanden takkede dirigent, kasserer og bestyrelse for et stort arbejde i BHE og
overrakte blomster til de afgående medlemmer, ligesom der også var en gave til Annette
Jensen. En særlig tak var der til Jørgen Jensen for et stort arbejde for BHE og stor flid.
Næstformanden, Anders Mikkelsen overrakte blomster til Evald E. Jensen.
Formanden kom også ind på lidt historie og kunne fortælle, at han havde været med i 39
år fra han første gang blev valgt i Handels- og Håndværkerforeningens bestyrelse over
Bindslev Erhvervsforening til BHE. Også at Annette Jensen havde været med som
sekretær i 31 år fra Bindslev Erhvervsforenings oprettelse til nu.
Med et lunt blik i øjet gjorde han opmærksom på det gode regnskab og den helt kontante
formue på ca. 240.000 kr., og at han ville følge dette nøje på de næste års
generalforsamlinger.

