Referat af 2. ordinære generalforsamling i L. A. Rings Venner den 12 april 2016
Formanden Jan Mejding bød velkommen til forsamlingen, som talte omkring 28 personer.
Herefter begyndte generalforsamlingen.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Lyder Jacobsen, som blev valgt.
Til referent valgtes Bent Oslev.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig,
samt at dagsordnen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten konstaterede også, at der ikke var indkommet forslag til beslutning.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer behandles, med forsamlingens godkendelse, i
et særskilt nyt punkt 4, efter behandling af årsregnskabet.
2) Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning til orientering
Jan Mejding aflagde beretning for foreningens virke i 2015. De fleste aktiviteter
handlede naturligvis om renoveringen af huset og haven, og det blev illustreret af en
lysbilledserie under beretningen.
Jan Mejding rettede en særlig tak til medlemmerne og deres engagement og frivillige
arbejdsindsats, samt til Winni Liljeborg og L. A. Ring Ejendom for deres uvurderlige
støtte.
Den skriftlige beretning vil blive lagt på hjemmesiden.
Der blev spurgt om den kommende lokalplan for Brøndgade 1 vil indeholde noget om
trafikforholdene i området.
Jan Mejding svarede, at lokalplanen ikke vil omhandle trafikspørgsmål.
Forsamlingen modtog beretningen med applaus.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Flemming Jensen gennemgik regnskabet for 2015 som forelå skriftligt og uden
revisorforbehold.
Der blev spurgt til hvilke fonde vi søger. Jan Mejding svarede, at vi vil søger alle fonde
med mulighed for positivt resultat. Aktuelt har vi søgt Realdania "Underværker", men
desværre fået afslag. Vi søger dog Realdania igen, da vores ansøgning var rigtig god - men
pengene er begrænsede og ansøgernes antal er stort.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
4) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår a) at der indføres et erhvervsmedlemskab, samt at personligt
medlemskab skal omfatte hele husstanden. Punkt 3.2 vil herefter have følgende ordlyd:
3.2 Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens sekretær. Udmeldelse for
det kommende år skal ske inden den 30. november. Der kan tegnes såvel personligt
medlemskab som erhvervsmedlemskab. Et personligt medlemskab omfatter hele
husstanden. Medlemskontingentet, jf. pkt. 4.2, sondrer mellem personlige medlemskaber
og erhvervsmedlemskaber.

Bestyrelsen foreslår b) at muligheden for 1/2 kontingent udgår. Punkt 4.2 vil herefter
have følgende ordlyd:
4.2 Medlemskontingenter opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens fastsættelse
af kontingentet, og kontingenter indbetalt efter den 30. november gælder for det
kommende år.
Forsamlingen godkendte forslagene til vedtægtsændringer.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog det personligt kontingent fastholdt på 200 kr. og
erhvervskontingentet fastsat til 550 kr.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag
6) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan Mejding og Mette Bjørndal Laursen var på valg og var villige til genvalg.
Jan og Mette blev valgt med applaus.
Suppleanterne Iben Bækkelund Jagd og Henrik Wivel var villige til genvalg.
Iben og Henrik blev valgt med applaus.
Bent Oslev havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen har, jf. vedtægterne,
mulighed for at supplerer sig selv, hvis udtrædelsen sker i løbet af en valgperiode. Derfor
havde bestyrelsen – med henblik på at styrke bestyrelsens kompetencer i forhold til
fondsansøgninger – henvendt sig til Torben Stevold, som har indvilget i at indtræde i
bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Mette Bjørndal Laursen, Jan Mejding, Jes Nysten, Flemming Jensen og Torben Stevold.
Suppleanter: Iben Bækkelund Jagd og Henrik Wivel.
8) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af Morten Plenge.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
9) Eventuelt
Det blev påpeget, at det er svært at vende med bil i den lukkede vejstump foran
Brøndgade 1. Der udspandt sig en drøftelse af parkerings og vendeforhold med følgende
konklusion: Vi har ikke interesse i at der etableres en egentlig vendeplads. Hvis man ikke
kan vende på gadearealet, er det muligt at bruge fortovet foran private indkørsler. Der er
en del p-pladser langs fortovene i Brøndgades nedre del, som også bruges af gæster til
kirken. I øvrigt kan man parkerer på havnens parkeringsarealer.
Måske kan en mere detaljeret skiltning forhindre unødig indkørsel på den lukkede vej vi tager en snak med kommunen herom.

Generalforsamlingen sluttede med atfan MeJdingtaklcede de fremmgdte forinteressen
for foreningen og takkede Bent Oslev for hans engagem€nt i foreningen og hans arbeide
bestyrelsen samt for hans tilbud om fortsat at lose opgaver for bestyrelsen.
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