
29. juni 2020 

 

Referat generalforsamling 2020 

Sted: Møllen, Staupvej 1, 6823 Ansager 

Type: Ordinær generalforsamling vedr. regnskabsåret 2019 

Deltagere: Kent Skovgaard – fmd, Birthe Pedersen – Næstfmd., Lena Pedersen, Laurids Kaspersen. 

Heidi Nielsen – Direktør VBA, Jesper Smedegård – Revisor, Deloitte, 24 tilmeldte lejere. 

Fraværende: Jytte M. Christensen 

1. Valg af dirigent. 

Jesper Smedegård valgt uden afstemning. 

 

2. Bestyrelsen årsberetning 

Kent Skovgaard informerede om de tiltag og opgaver der har været i løbet af 2019 og om 

forventede fremtidige opgaver jf. noter til bestyrelsen årsberetning. Beretning blev herefter 

godkendt. 

 

3. Godkendelse af årsregnskabet 2019. 

Jesper Smedegård gennemgik resultatet for foreningen og dens afdelinger og kunne i den 

forbindelse meddele at regnskaberne, fra revisionens side, er forsynet med blanke påtegninger 

(uden anmærkninger). Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

4. Godkendelse af budget for 2021 for foreningen (Administrationsbidrag til VBA). 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Godkendelse af vedtægtsændringer. 

Kent Skovgaard gennemgik i korte træk hvad vedtægtsændringen drejede sig om. 

a. Digitalisering således det er muligt at indføre digital afstemning til afdelingsmøder. 

b. At det ikke længere er nødvendigt at søge medlemmernes tilladelse til at fremsende digital 

post 

c. Opdatering af hvad generalforsamlingen træffer beslutning om. Herunder at 

generalforsamlingen tidligere har delegeret kompetencen i de i vedtægternes stk. 5, til 

organisationens bestyrelsen. 

d. At organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, 

hvoraf den ene skal være formand eller næstformand, i forening med direktøren. 

i. Da der er tegnet en administrationsaftale med Varde Bolig Administration, gælder 

det i punkt 5d således for Ansager Boligforening. 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt – herunder blev kompetencen af de i vedtægternes 

stk. 5, som tidligere er uddelegeret til bestyrelsen godkendt på ny.   

Da der ikke var mindst 2/3 stemmers flertal, skal vedtægtsændringen endeligt godkendes på en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 



6. Indkomne forslag 

Her forelå intet 

 

7. Valg af bestyrelse 

På valg er Laurids Kaspersen, Birthe Pedersen. Begge modtager genvalg. 

Suppleanter er Flemming Petersen og Signe Mathiesen. 

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt uden afstemning. 

Bestyrelsen består herefter af: Kent Skovgaard – fmd, Birthe Pedersen – næstfmd., Lena Pedersen, 

Laurids Kaspersen, Jytte M. Christensen 

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg til Deloitte. Deloitte blev genvalgt uden afstemning. 

 

9. Eventuelt 

Her forelå intet. 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

 Dirigent    Formand 


