HBG 21/3-2014.

Referat fra ordinær generalforsamling den 19/3 2014.
Onsdag den 19. marts kl. 12.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen RFID i
Danmark hos LEGO Systems A/S, Kornmarken 33, DK-7190 Billund med følgende

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.

Rapport om aktiviteter siden sidste årsmøde

3.

Forslag til planlagte aktiviteter

4.

Regnskab for det foregående kalenderår

5.

Endelig fastlæggelse af budget for indeværende kalenderår

6.

Forslag til budget for det næste kalenderår. Herunder fastlæggelse af kontingent.

7.

Valg af formand, øvrige medlemmer af bestyrelsen, samt en revisor

8.

Eventuelt

Ad. 1
Til dirigent valgtes Jan Zneider, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad. 2
Formanden gennemgik skriftlig rapport om aktiviteter, der er vedlagt som Bilag 1 herunder.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3
Formanden konstaterede, at bestyrelsen planlagde at fortsætte aktiviteterne på det nuværende niveau såvel mht. omfang som substans. Desuden nævnte formanden, at indsatsen
for at tiltrække nye medlemmer fortsættes, samt at der arbejdes på at indgå et tættere samarbejde med et ’revitaliseret’ AIM Danmark.

Ad. 4
Formanden gennemgik det forud for generalforsamlingen udsendte regnskab for 2013.
Regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5
Det fremlagte reviderede budget for 2014 blev godkendt.

Ad. 6
Det fremlagte budget for 2015, inklusive det forud for generalforsamlingen udsendte forslag
til ændret kontingentstruktur, blev med tilhørende kontingentsatser godkendt.
Uden stemmer imod blev den ændrede formulering i vedtægternes §3, 1. afsnit ligeledes
vedtaget, således at teksten nu er;
”Foreningen er åben for alle virksomheder, organisationer, institutioner og personer, der har
en aktiv interesse i foreningens formål og som kan tilslutte sig foreningens formål og medlems-betingelser.".

Ad. 7
Henrik Granau blev genvalgt som formand. Arne Rask, Arne Burlund, Finn Kolling, Sacha
Mendes da Silva, Jens Jørgen Meisner og Henning Mortensen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Revisor Erling Larsen blev ligeledes genvalgt.

Ad. 8
Der var ingen punkter under eventuelt.
Formanden takkede dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen, som havde i alt
17 deltagere.

Referent Henrik Granau
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