Referat fra generalforsamling i
KFS 2017

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent - Næstformand Ellen Esmarch Pedersen
Referent – Lars Bjerregaard Pedersen
Stemmetællere - Jan Pahus Nissen, Lisa Rom Boye, Morten Højlund Wibe, Simon Kammersgaard
Lindbjerg, Maria Bak Laursen, Lars Breum Petersen, Alexander Vinkel Nielsen, Jeanette Trelborg
Hansen, Jakob Skovgård Højlund, Frank Risbjerg Kristensen

2.

Aflæggelse af ledelsesberetning til godkendelse
Afgående formand Peter Rask aflægger ledelsesberetning
Ledelsesberetningen er godkendt
Den afgående formand blev takket for sit virke gennem 11 år i bestyrelsen.

3.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Formand for økonomiudvalget Erik Nedergaard Hansen fremlægger årsrapport for 2016
Årsrapporten er godkendt

4.

Fremlæggelse af budget til godkendelse
Formand for økonomiudvalget Erik Nedergaard Hansen fremlægger budget for 2017
Budget 2017 er godkendt

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende kandidater er valgt til bestyrelsen:
Ellen Højlund Wibe, Erik Nedergaard Hansen, Niels Christian Askholm, Søren Hammer, Katrine Dahl, Per
Ladekjær, Sarah Thun Madsen

6.

Valg af revisor
Christensen & Kjærulff er genvalgt som revisor

7.

Beslutninger om vedtægtsændringer
Vedtægtsændringsforslag 1 er ikke vedtaget
Vedtægtsændringsforslag 2 er vedtaget
Vedtægtsændringsforslag 3 er vedtaget
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Generalforsamling i KFS 2017 afholdt søndag d. 9. april under Påskelejr på Skanderborg Center for Uddannelse i
Skanderborg kl. 15:30-16:55.

Drøftelse af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

9.

Eventuelt
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8.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Lars Bjerregaard Pedersen

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-464418578351
Tidspunkt for underskrift: 21-04-2017 kl.: 00:15:04

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 20938528
Tidspunkt for underskrift: 21-04-2017 kl.: 13:59:43

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret
dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og
europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige
digitale signaturer.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: b8e5217cMgRYk4496513

Ellen Esmarch Pedersen

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter

