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Referat af Generalforsamling Mænds Mødesteder Stevns 
den 5. marts 2019 kl. 15.00 

Annonce for Generalforsamling i Stevnsbladet uge 5, den 29/1 2019. 
 

Der var 35 mænd tilstede på Generalforsamlingen. 
Dagsorden  

 
1) Valg af dirigent 

Hans Jørgen Haunsvig blev valgt 
 

2) Valg af referent  
Morten Bek blev valgt 
 

3) Valg af stemme tæller 
Karsten Smith og Reiner Jensen blev valgt 

 
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Per B. Jensen fremlagde bestyrelsens beretning. 
Bjarne Christiansen, tovholder på fiskeholdet fremlagde om fiskeholdets fisketure som var blevet til 6 ture. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

5) Bilagskontrolleret regnskab forelægges til godkendelse 
Henrik Rasmussen fremlagde foreningens bilagskontrollerede regnskab.  
Der blev svaret på alle spørgsmål og Henrik gennemgik alt hvad der var spørgsmål til. 
 
Regnskabet for 2018 blev enstemmigt vedtaget 
 

6) Forslag til budget for indeværende år 
Budget og investeringsbudget for 2019 blev fremlagt af Henrik Rasmussen. 
Ole Christiansen foreslår en billigere løsning på gulvet i mellemgangen i form af et klik gulv, bestyrelsen ser 
om der kan stables nogle mænd sammen og en tovholder på gulv i mellemgangen. 
 
Budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt. 

 
7) Fastsættelse af kontingent for næste år 

Bestyrelsen har fremsat forslag on kontingent forhøjelse med 50 kr. Efter debat om kontingentet, blev der 
afstemning vedtaget at hæve kontingentet til 150 kr. årligt. 
Der var 35 for og hermed vedtaget 

 
8) Indkommende forslag. 

Bestyrelsen om vedtægtsændring punkt 7.A:  
 
Afstemningen 10 for og 25 i mod, forslaget blev forkastet 
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9) Valg af bestyrelse.  
På valg er:  Per B Jensen- genopstiller ikke 

Jan V. Nielsen – genopstiller ikke. 
 
Henning Esbjerg– modtager valg for 2 år 
Rene Johansen – modtager valg for 2 år 
Lars Hansen er valgt for 1 år mere-indtræder i bestyrelsen 
 
1 Genvalgt og en ny valgt til bestyrelsen  
 
Øvrig bestyrelse: 
Henrik Rasmussen -valgt for 1 år mere 
Morten Bek – valgt for 1 år mere 

 
Bestyrelsessuppleanter: 

  Reinar Jensen – modtager genvalg som suppleant for 2 år. 
Steffen Brandorff – modtager valg som suppleant for 2 år. 

  Svend Aage Marboe- er valgt for 1 år mere 
  Ole Sørensen- er valgt for 1 år mere 
 

     
10) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant 

Flemming Riisager – modtager genvalg for 2 år 
 

Karsten Smith som er bilagskontrollant var ikke på valg. 
Flemming Riisager blev genvalgt 

 
 

11) Eventuelt.  
Her kan der ikke træffes bindende beslutninger 

 
Poul Nielsen takkede Per B Jensen for det store arbejde for og med Mænds Mødesteder Stevns og alle midler som 
er afstedkommet, og det store stykke arbejde som Per har lagt i MMS. Der var stående applaus til Per. 
Som takkede for den velfortjente ros. 
 
Kim Agertoug overrakte 800 kr. som tilskud til elregningen fra produktion af vind spindler og fortalte at værkstedet 
også havde købt en ny støvsuger og at indtægten fra vind spindler ville gå til materialer til værkstedet så man på 
denne måde kunne holde foreningens udgifter nede. Men mente ikke der ville komme flere af disse initiativer da 
der havde været lidt uenigheder med bestyrelsen. 
Ole Sørensen: Lagde op til 2 ture på Østsjællands museum og til det nye udkigstårn Nær Gisselfeld koster 
 
Morten Bek: Overbragte en kurv fra MMS som tak for sit store arbejde som Per har lagt i MMS. 
Og takkede for samarbejdet i bestyrelsen og for at kunne gå som føl med Per og håber at bestyrelsen må bede og 
råd og vejledning hvis man skulle få brug for dette. 
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Tak til alle 
Morten Bek 
 
 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Dirigent Hans Jørgen Haunsvig  Referent Morten Bek 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Formand Morten Bek   Bestyrelsesmedlem Rene Johansen 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Kasserer Henrik Rasmussen   Bestyrelsesmedlem Henning Esbjerg 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Bestyrelsesmedlem Lars Hansen  Suppleant Reinar Jensen 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Suppleant Svend Aage Marboe  Suppleant Ole Sørensen 
 
    
 
___________________________   
Suppleant Steffen Brandorff 
   
 


