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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017 

Formanden Jan Buch bød velkommen til selskabets generalforsamling 

tirsdag den 19. april 2017 kl. 18.00 i Bangs Have Pavillonen. 
 
I generalforsamlingen deltog 41 anpartshavere. 

 
ad 1. VALG AF DIRIGENT: 
Formanden foreslog snedkermester Ib Frederiksen som dirigent, der enstemmigt 
blev valgt. 

 
Ib Frederiksen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

 
ad 2. BESTYRELSENS BERETNING: 
Ib Frederiksen gav formand Jan Buch ordet for forelæggelse af bestyrelsens 

beretning. 
 
Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses nedenfor og på hjemmesiden - 

opfordrede Ib Frederiksen til debat om denne. 
 
Trods gentagne opfordringer, fremkom intet til debat. 

Beretningen var hermed godkendt. 

ad 3. FORELÆGGELSE AF RESULTATOPGØRELSE OG STATUS TIL 
GODKENDELSE: 
Direktør Ole Vandrup fik ordet for fremlæggelse af regnskabet. 
Årets drift gav et underskud på kr. 24.491 
Egenkapital pr. 31. december 2016 kr. 300.006 
Efter forelæggelsen af regnskabet, efterlyste Ib Frederiksen spørgsmål til dette. 

 
Leif Sejr Larsen ville gerne sige noget, men havde fået et påbud om ikke at gøre 

det, Derfor afstod han i år. 
 
Direktøren redegjorde for anpartshavernes manglende mulighed for at kunne ytre 

sig i forsamlingen. 
 
Direktøren havde dog en gave med til Leif Sejer Larsen, idet 
denne tidligere havde givet udtryk for, at et kendt fransk 

nydelsesmiddel var opkaldt efter ham, måske på grund af 
ejendomsbesiddelser i området?? 

 
Under stor iagttagelse fra øvrige tilstedeværende 

anpartshavere, blev gaven pakket ud. Det viste sig at være et 
- næsten antikt - askebæger fra cognacfirmaet LARSEN. 

 

 

 

 

 

FORMAND:   JAN BUCH, JUNIORGADE 1, 4990 SAKSKØBING 
+45 54 78 40 44 - mobil+45 20 14 65 46 - Mail: jb@buchognoergaard.dk
SEKRETÆR: BENNY ANDERSEN, SØNDRE BOULEVARD 24, 4930 MARIBO 
+45 54 78 14 31 mobil+45 20 23 14 31.– mail: beanmaribo@gmail.com 
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Benny Andersen 

 

 
 

Årsrapporten blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
ad 5. INDKOMNE FORSLAG - DER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8 
SKAL VÆRE INDSENDT TIL SELSKABET INDEN 2 MÅNEDER EFTER 
REGNSKABSÅRETS UDLØB (31.12) 

 
Ingen forslag modtaget. 

 
ad 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. 
På valg er Benny Andersen og Ole Clausen. 
Ole Clausen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Benny Andersen. 
Endvidere foreslår bestyrelsen Åge Lund valgt. 

 
Dirigenten henviste til vedtægterne og efterlyste forslag fra salen, 
dette gav ikke anledning til yderligere forslag, hvorefter bestyrelsens forslag 

om hhv. genvalg og nyvalg blev godkendt. 
 
Bestyrelsen forslag om genvalg og nyvalg blev godkendt. 

 
ad 7. VALG AF REVISOR. 

 
Revisor Karsten Elbæk blev foreslået genvalgt, hvilket skete. 

 
ad 8. EVT: 

 
Ib Frederiksen afsluttede generalforsamlingen, og overdrog til formanden Jan 

Buch. 
 
Formanden overrakte Ib Frederiksen en forsinket vingave som tak for mange års 

arbejde i selskabets bestyrelse, både som formand og direktør. 
 
Jan Buch overrakte Ib Frederiksen endnu et par flasker rødvin for en god og 

myndig ledelse af generalforsamlingen. 
 
Slut kl. 18.40. 

Referat: 

http://www.bhs1911aps.dk/
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