
Referat for generalforsamlingen for S/Y BIA

Tirsdag den 22. februar 2022

Klokken 1900

Sted: Veteranhuset Randers Kaserne, Kavalerivej 16, 8930 Randers

NØ

Deltager: Sonnich, Bo, Christian, Tanja, Kennet, Julie, Michael og Irene.

Referent: Michael Bang Simonsen.

1. Velkomst v. formand
Sonnich byder velkommen og fortæller kort om Veteranhuset.

2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: Dirigent Julie, Stemmetæller: Irene &
Kennet.

3. Bestyrelsens beretning.
Sonnich fortæller om vores deltagelse i forskellige aktiviteter i Randers
omhandlende veteraner. Der har været stor tilslutning af mange gæster ved
de aktiviteter foreningen har afholdt fek.s arbejdsdage, sommertogt 2021, hvor
vi også besøgt Veteranprojekt Fønix på Egholm.
Foreningen har fået større båd med i alt 10 sovepladser.
I 2021 havde i 2021 45 medlemmer og 990 følgere på facebook.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2021.
Da kassereren ikke er til stede fortæller og gennemgår Sonnich om det
revideret regnskab for 2021. (se vedhæftet) Regnskabet er revideret af revisoren
og kassereren.

5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og
budget for 2022.
Sonnich forklarer om kontingent og budget 2022:
Der er ingen indvendinger fra generalforsamling i forhold til kontingentet.

6. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag til dagens
generalforsamling.

7. Vedtægtsændringer: (formanden fortæller om hvorfor og nødvendigheden i
ændringens forslaget til vedtægterne)

1. §2 Formål
1. Nyt stk. 6 En pårørende defineres ved at være en ægtefælle,

samlever, registreret partner, børn, forældre, søskende, en nær
ven eller en støtte- og kontaktperson - dvs. det er den enkelt
veteran der vurderer, hvem han/hun tager med.

Forslaget til ændringen er vedtaget af en



generalforsamlingen.

2. §8 Dagsorden til ordinær generalforsamling
1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget

for det kommende år
2. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.

Forslaget til ændringen er vedtaget af en enig
generalforsamlingen.

8. Valg til bestyrelsen:
1. Michael B. Simonsen
2. Sonnich B. Nielsen

Begge opstillet er genvalgt.
9. Valg af to suppleanter

Irene Kjæregreen og Jan Abildsgaard er genvalgt som suppleanter.

10. Valg af revisor
Henrik K. Nielsen Skovrup genopstiller som revisor og er genvalgt, den anden
kasserer er Kennet.

11. Eventuelt.

Vedhæftet er:
1. S/Y BIA's regnskab 2021.
2. Foreningens budget for 2022.

Veteranprojektet.
Foreningen S/Y BIA.


