Referat
fra ordinær generalforsamling i foreningen Danske Risikorådgivere torsdag den 10. april 2014 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af:

a.
b.
c.
d.

Formand (ulige årstal)
Næstformand (lige årstal)
Øvrige medlemmer (2 ulige år og 1 lige år)
1 bestyrelsessuppleant (hvert år)

7.

Eventuelt

Ad 1: Jørgen Møller blev valgt som dirigent.
Ad 2: Formand Steen Nedergaard fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen omfattede, foruden en gennemgang af
foreningens aktiviteter i 2013, nekrolog over tidligere kasserer Ole Toft, der døde sidste år, samt oplysning om, at
sikkerhedsprisen ikke uddeles i år på grund af, at der ikke er indkommet indstillinger, der opfylder tildelingskriterierne.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3: Kasserer Finn Vangsted fremlagde foreningens årsregnskab 2013. Regnskabet udviser et underskud på 196.308
kr. Årsregnskabet blev godkendt.
Ad. 4: Kasserer Finn Vangsted fremlagde forslag til budget 2014. Der budgetteres med et overskud på 200.000 kr.
Budgettet blev godkendt. Kontingent for 2015 blev fastsat således: A-medlemmer = 700 kr. B-medlemmer = 700 kr. Cmedlemmer = 100 kr. Passive medlemmer = eengangsbeløb på 700 kr.
Ad 5. Bestyrelsen havde indsendt forslag til ændring af foreningens vedtægt. Det foreslås, at antallet af suppleanter til
bestyrelsen hæves fra 1 til 2 - en 1. suppleant og en 2. suppleant. Ændringen er et led i bestyrelsens arbejde med
”generationsskifte” (yngre medlemmer som suppleanter og klar til at indtræde i bestyrelsen). Suppleanterne deltager i
bestyrelsesmøderne. Dette medfører en ændring af vedtægtens § 5, stk. 5. Vedtægtsændringen blev vedtaget.
Ad. 6: Torben Jacobsen, Bygningsstyrelsen, blev genvalgt som næstformand. Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro
kommune, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Janne Thomsen, Haderslev Kommune, blev valgt som 1. suppleant.
Louise Rosenkilde, Holstebro kommune, blev valgt som 2. suppleant.
Ad. 7: Intet til behandling.

/
Jørgen Møller
(dirigent på DR’s generalforsamling)

