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Generalforsamlingen foregik på SAKURA, Møntergade 22, København K,

Formand Jette Darlie bød velkommen til generalforsamlingen og startede med dagsordenen.

DAGSORDEN.
• Valg af dirigent
• valg af dirigent 
• valg af 3 stemmetællere
• bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer
• Regnskab 
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt

Ad.1 Bestyrelsesmedlem Bent Pedersen blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens 
vedtægter og at dagsordenen indeholdte de punkter der står i vedtægterne.

Ad.2 Tove Thomsen blev valgt som referent.

Ad.3 Valg af stemmetællere, ville vi først vælge hvis behovet kom.

Ad.4 Formand Jette Darlie spurgte om der var nogle indvendinger til vedtægterne. Lissi 
(Maries bedste) har ikke set et nyhedsbrev endnu, Jette svarede, det kommer vi senere 
til i mødet. Vedtægterne blev godkendt og referatet af generalforsamlingen den 4. marts 
2017 blev godkendt. 

Ad.5 Formand Jette Darlie hat gennemgået regnskabet for år 2016. Afgåede kasser 
Marian Brogaard har ikke udspecificeret regningerne i regnskabet for 2016. Marian har 
lagt mange udgifter sammen i et beløb, men Jette Darlie har set hele regnskabet igennem. 
Regnskab godkendt. 

Der er 118 medlemmer i dag, 18 medlemmer har ikke betalt, men Jette Darlie har sendt 
rykker til disse medlemmer. 

Ad.6 Der er ikke kommet indkomne forslag. 



Ad.7 Eventuelt. Formand Jette Darlie tager ordet. Ekskluderet Marian Brogaard er gået 
til advokat vedr. hendes eksklusion. Jette Darlie har fået 3 breve fra denne advokat. 
Brevene omhandlede, om hvorfor eksklusion, vedtægter og at Marian ville søge civilt 
søgsmål. 

Jette Darlie svarede, at advokaten skulle gøre det der var bedst for Marian og 
vedtægterne havde Marian selv. Hvis Marian søger civilt søgsmål, tager vi en advokat på. 

Kopi varer, reglerne er strammet. Man får en bøde og op til 6 års fængsel hvis man 
sælger kopi varer. 

Knut får ordet vedr. vores hjemmeside. Knut kender meget til hjemmesider, bla. Net-
workmedia.dk. Det skal forenkles og strammes op og blive et meget enkelt system og 
hele verden vil kunne finde os ved enkelte søgeord f.eks. på Google. Der vil også komme 
nyhedsbreve på hjemmesiden. Knut vil sende et udkast på email rundt til medlemmerne 
på Kgs. Nytorv, så man kan komme med indvendinger og gode ideer. De fleste var meget 
begejstrede for forslaget. 

Formand Jette Darlie var meget glad for et godt møde. Jette fortalte, at vi kører lige efter 
reglerne på Kgs. Nytorv. Vi trækker ikke momsen fra markedsbogen fra mere, da der er 
mange gråzoner vedr. dette, så vi er på den sikre side. 

Til sidst takkede Bent Pedersen for god ro og orden. 

Formand Jette Djarlie


