
Referat fra generalforsamling i Høkerlauget
Aarsdale tirsdag d. 29. november 2022 kl.19:00 i Aarsdalehuset

20 deltagere

1. Valg af dirigent og valg af referent. Dirigent: Morten. Referent: Nana. 
2. Valg af stemmetællere. Stemmetællere vælges, hvis det bliver aktuelt. 
3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode.  Se 
særskilt bilag. 
4. Godkendelse af regnskab. Helle, regnskabsfører, fremlagde og 
gennemgik de to regnskaber, et for butikken og et for foreningen. Begge 
regnskaber blev godkendt. De udsendes særskilt på et senere tidspunkt og 
kan herefter ses på hjemmesiden.
5. Vedtægtsændringer 
“via vores hjemmeside” tilføjes i § 5, så den kommer til at se sådan ud: 
    § 5 
Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket i Laugets 
forretning, via vores hjemmeside eller ved henvendelse til Laugets 
formand. Ved indmeldelse skal oplyses navn, postadresse, e-mail samt tlf. 

§ 23 
P. 6 Foreslås udgår og resterende punkter rettes numerisk til. 
P. 10 ordet “der” erstattes af “sidstnævnte” 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter: 
1 Valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Valg af stemmetællere 
4 Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode 
5 Godkendelse af regnskab 
6 Forelæggelse af budget til godkendelse  
6. Vedtægtsændringer 
7 Indkomne forslag 
8 Valg af formand 
9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
10 Valg af revisorer (2 interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller 
autoriseret) 
11 Evt.                                                                                                                
Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 
  



6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Udgår.                                         
7. Indkomne forslag. Ingen.
8. Valg af formand. Frits modtager genvalg, men andre kan selvfølgelig 
stille op. Frits genvalgt. Valget gælder 1 år.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ole, Kirsten og Blob er på valg. 
Blob vil meget gerne afløses. Morten stiller op. Ole og Kirsten genvalgt, 
Morten valgt. Valget gælder 2 år.
10. Valg af suppleant. Anita valgt. Valget gælder 2 år.
11. Valg af revisorer (to interne og 1 ekstern, sidstnævnte skal være 
registreret eller autoriseret). Genvalg til Lars og Elo. Genvalg af Svaneke 
Revision.
12. Evt. Intet.

Frits takkede for god ro og orden, og aftenen sluttede med te og kaffe og 
kage,


