Referat af generalforsamling den 9. maj 2006 på Hotel Nyborg Strand
1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes skattedirektør Erik Jørgensen, SC Odense, som kunne
konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og gyldig.
2. Formandens beretning
Landsformand Leo Holm aflagde beretning for det forløbne år – se hjemmesiden og
bladet.
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2005
Kasserer Niels Andersen kommenterede det udsendte regnskab.
Der blev rejst spørgsmål til portoudgifterne, som er en ikke uvæsentlig post.
Kassereren besvarede spørgsmålet med, at de store portoudgifter skyldes den store
stigning i porto ved udsendelse af bladet. Der er som følge af stigningen o
portoudgifterne ved udsendelse af bladet etableret en distributionsordning gående ud
på, at der i hvert skattecenter er et medlem, som får tilsendt bladene til alle
medlemmer i skattecentret og fordeler disse.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
Kontingent og indskud for 2007 blev fastsat til uændret kr. 400 og kr. 100 for
ordinære medlemmer og kr. 200 samt 100 for juniorer.
5. Indkomne forslag
Der forelå alene bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
De foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt – se forslaget.
6. Valg
a. valg af kasserer
Niels Andersen blev genvalgt som kasserer.
b. valg af revisor
Leif G. Thomsen, SC Aalborg genvalgtes for en periode af 2 år.
Hans Birk, SC Frederikssund valgtes for en periode af 1 år.
c. valg af revisorsuppleanter
Rita Høyer Hansen, SC Billund valgtes for 2 år (genvalg)
Jeannette Stasiak, SC København valgtes for 1 år (genvalg)
7. Valg af næstformand
Generalforsamlingen godkendte, at der kunne vælges næstformand efter de netop
vedtagne vedtægtsændringer således, at valget er gældende fra generalforsamlingen.
Som næstformand valgtes Jesper Kiholm, SC Tønder.
8. Eventuelt
Landsformand Leo Holm takkede den afgående kredsformand Hans Birk for det store
arbejde i hovedbestyrelsen gennem 27 år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

