
Referat af: 
HHHIF ordinære Generalforsamling 18. Maj 2021 samt ekstraordinære 
generalforsamling 7. juni 2021- hos Viggo Bendz - Høng 

1. Valg af dirigent. 
Rikke Almsgaard blev valgt som dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Formand John Anderberg aflagde beretning: 
Formandens beretning blev godkendt. (se separat dokument). 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 Kasserer Poul Erik Jakobsen fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsens foreslag blev vedtaget: 
Aktive medlemmer kr. 1.000,- + moms = 1.250 kr./år (samme som sidste år) 
Passive medlemmer kr. 500,- + moms = 625 kr./år. 

5. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamlingen vedtog at antallet det næste år skulle være 5 personer. 
 Vedtægterne foreskriver 5 - 7 personer. 

6. Valg af formand (lige år) eller kasserer (ulige år) 
Formand John Anderberg er ikke på valg i år 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Bestyrelsen foreslår følgende genvalgt: 
Kasserer Poul Erik Jakobsen, Viggo Bendz, (valgt i 2019) Blev  genvalgt 
 Frank Jensen, SPAR (valgt i 2019) Blev genvalgt 
Bestyrelsen består desuden af: 
Rikke Almsgaard, Sparekassen for Fyn og Sjælland, Høng. Rikke ej på valg. (Valgt i 2020) 
 Arne Mortensen er ikke på valg (valgt i 2018) 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
Merethe Ludvigsen og Anders Petersen, HTS. Begge blev genvalgt og vil fremover blive 
inviteret til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

9. Valg af revisor 
Revisorer (2 stk) vælges for en 2 årig periode. 
Asger Friis blev valgt sidste år, Finn Knudsen har ikke ønsket at fortsætte. 
Bestyrelsen foreslog derfor Niels Eiland, som også blev valgt. Niels Eiland vil 
fremover også modtage bestyrelsesmails.  

10.Valg af revisorsuppleant 
 Godsejer Birgitte Dinesen, Kragerup 

Jubilæumsfonden 
  
a. Jubilæumsfondens bestyrelse aflagde beretning ved John Anderberg.  
Det blev oplyst at der havde været uddeling af 1 legat. 
Beretningen blev godkendt. 
 



b. Forelæggelse af jubilæumsfondens reviderede regnskab til godkendelse: På grund af 
Asger Friis’ forfald er dette punkt ikke behandlet. Bestyrelsen vil efterfølgende få bragt 
dette i orden. 
  
c. Valg til jubilæumsfondens bestyrelse:  Asger Bergo  Friis var på valg i år, og ønskede 
ikke at fortsætte. 
Generalforsamlingen har valgt Rikke Almstrup og Poul Erik Jakobsen til bestyrelsen for 
jubilæumsfonden. 
 
d. Herudover er Erhvervsforeningens formand John Anderberg født medlem af 
bestyrelsen. 

e. Valg af suppleanter til jubilæumsfondens bestyrelse. Flemming Nielsen og Frank 
Jensen blev valgt 

f. Valg af jubilæumsfondens revisor: Arne Mortensen blev genvalgt som revisor. 

12.Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring således: 

§ 6 ændring i Generalforsamlingens dagsordens punkt 4, således at der også 
fastsættes  et kontingent for passive medlemmer. 

§ 6 ændring således at indkaldelse til Generalforsamling også kan ske ved: brev, e-
mail, via hjemmeside eller anden elektronisk medie efter bestyrelsens eget valg. 

Vedtægtsændringen blev vedtaget på generalforsamlingen, men da man ikke var 
beslutningsdygtige i forhold til en vedtægtsændring indkaldtes til ekstraordinær 
generalforsamling mandag den 7. juni 2021 kl. 08.00 på Viggo Bendz kontor, 
Industriparken 42, 4270 Høng.  
På den ekstraordinære generalforsamling blev forslagene til vedtægtsændring vedraget 
med alle fremmødtes stemmer.  

13.Eventuelt - intet signifikant. 
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