Vennemindenet
Generalforsamling
Onsdag d. 22. marts 2006 kl. 18:00
Sted: A/B Nygaards beboerlokale
Tilstede fra netudvalget:
Thomas Dahl Pedersen, Hans Ossowicki, Stig Lundegaard, Steen Jørgensen, Benny
Hansen
Antal fremmødte medlemmer: 13 stk

1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bad herefter om forslag
til en dirigent. Der blev peget på formanden selv og Benny Hansen som
referent. Begge blev herefter valgt uden indsigelser fra forsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for de aktiviteter der var foregået siden sidste
generalforsamling blev gennemgået af Formanden. Beretningen blev modtaget
af forsamlingen uden kommentarer.

3. Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer for en aflæggelse af

regnskabet.
Af regnskabet fremgår det at der er en positiv voksende beholdning fra
tidligere år. Bestyrelsen er opmærksom på at der på et tidspunkt vil blive
vedtaget en terrorpakke i folketinget som kan medfører en væsentlig udgift
for foreningen. Så længe bestyrelsen ikke kender størrelsen på den udgift,
er det besluttet at fortsætte med uændret kontingentydelse for foreningens
medlemmer.
Under punktet blev der stillet følgende spørgsmål til bestyrelsen:
- Terrorpakken: Hvad betyder det og hvad ligger der i det?
Formanden forklarede i korte træk de elementer der på nuværende
tidspunkt er skitseret i pakken og som vil give problemer for vores
forening både driftsmæssigt men også økonomisk hvis den vedtages.
Bestyrelsen blev endvidere gjort opmærksom på at vores server var koblet
på samme HFI-relæ som trappelyset i ejendommen A/B Nygaard. Det vil blive
undersøgt og rettet hurtigst muligt.
Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger fra medlemmerne.

4. Der var ingen forslag til afstemning.
5. De to revisorer Mariann Aagesen og Stig Buskbjerg ønskede at fratræde. To
af de fremmødte medlemmer meldte sig herefter til posterne.
Per Kristiansen og Hanne Madsen begge fra A/B Nygaard meldte sig og blev
herefter valgt som revisorer.

6. Der blev stillet et spørgsmål om hvilket virusprogram bestyrelsen

anbefalede. Steen Jørgensen svarede på spørgsmålet idet han nævnte
programmet AntiVir som er gratis og som kan hentes på http://www.freeav.com. Desuden nævnte han nogle programmer mod spam. Steen lægger noget
mere information om emnet ind på vores webside.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter
generalforsamlingen.

