
                                                                                                      
KVF generalforsamling – 20. maj 2021 

kl. 11.00-11.30 

Pga. covid-19 afholdes mødet virtuelt. 

Referat fra generalforsamlingen 2021: 

1. Valg af dirigent. 

Anne Bjorholm blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

2. Formandens beretning. 

Formand Lars-Erik Skydsbjerg bød velkommen til generalforsamling  

Beretningen blev godkendt. 

(foreningens 21. generalforsamling)  

Beretningen kan ses på KVFs hjemmeside. 

 

3. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Foreningens kasserer Rene Nielsen, fremlagde regnskab 2020.  

Der blev godkendt. Regnskabet kan ses på KVFs hjemmeside. 

 

5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. 

 Budgettet blev godkendt, med uændret kontingent. 

 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer 

og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer.  

Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsen foreslår for 2 år: 

Bestyrelsesmedlem Stig Langsager, Odense Kommune (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Rene Nielsen, Sorø Kommune (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Anne Bjorholm, Haderslev Kommune (modtager genvalg) 

Alle blev genvalgt. 

Valg af 2 suppleanter 

Lene Schmidt Vejen Kommune 

Ingen forslag til anden suppleant, bestyrelsen supplerer sig selv, hvis der kommer forslag 

til suppleant. 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

Revisor Jakob B. Mortensen, Lemvig Kommune, genvalgt 



                                                                                                      
Det lykkedes ikke på generalforsamlingen at få valgt yderligere en revisor. Bestyrelsen 

bemyndiges til at finde en 2, revisor. 

Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune, genvalgt 

 

8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår at den afholdes  

den 19. maj 2022.  

Ingen bemærkninger til datoen. 

 

9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. 

Formanden redegjorde herunder udtrykte han foreningens interesse i at starte flere 

Netværk op. 

Foreningen kan hjælpe med det praktiske via vores sekretariat, ligesom foreningen kan 

afholde udgifter til opstart og drift af netværk. 

I øjeblikket fines følgende netværk. 

Bronetværk, byggemodning, signalanlæg.,  

 

10. Eventuelt  

Intet at bemærke. 


