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REFERAT 

 
 
1. Valg af dirigent 

• Alex Pedersen er valgt som dirigent.  

• Dagsorden godkendes.  
• Ingen indkomne forslag.  
• Optælling af stemmeberettigede: Fraværende fra bestyrelsen er Jens Bertelsen, 

Hans Henrik Brydensholt, Maja Gram og Rune Rasmussen. Christine J. Nissen 
repræsenterer Maja Gram som ønsker at opstille til bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning 
• Udleveres og lægges på hjemmesiden. 
• Beretning godkendt af GF. 
• Derudover opfordring til at bruge TIs nyhedsbrev og Facebook-siden.  

 
 
3. Årsregnskab 

• Regnskabet er revideret uden bemærkninger af revisor, men revisor anbefaler, at 
siden foreningen er vokset kraftigt mht. indtægter i 2008 og ydermere er blevet 
arbejdsgiver, så gælder der skærpede regler for brug af penge, hvorved 
bestyrelsen opfordres til at udarbejde retningslinjer for, hvordan og hvem der 
håndterer pengespørgsmål.  

• Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 
 

4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget 

• Bestyrelsen vil vurdere budgettet løbende og holde et stramt regnskab. 
• Generalforsamlingen opfordrer til at der udarbejdes rullende budgetter, og at 

bestyrelsen arbejder frem mod at lave årsbudget fremadrettet. Det ønskes at 
budgettet går i nul, hvorved firmagaver på 10.000 fjernes og lægges over på 
firmamedlemskab.  

• Budgettet godkendes. 
 
 
5. Kontingent 

• Forslag fra bestyrelsen om tre-deling af firma og organisationmedlemskab: Op til 5 
medarbejdere = 1000 kr; Op til 50 medarbejdere = 3000 kr; Over 50 
medarbejdere = 6000 kr.  

• Godkendes af generalforsamlingen. 
 

 
6. Indkomne forslag 

• Ingen 
 

7. Valg af formand 

• Poul Riiskjær Mogensen er valgt som ny formand 
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8. Valg af revisor 
• Alex Pedersen genvælges som kasserer 
• Christian Lemche fra Dansk Revision genvælges.  
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
• Hans Henrik Brydensholt træder ud af bestyrelsen.  
• Christine Jøker Nissen genopstiller: valgt.  
• Jeppe Kromann Haarsted genopstiller: valgt.  
• Maja Gram stiller op som bestyrelsesmedlem : valgt.  
• Christian Ibsen stiller op som suppleant: valgt.  

 

10. Eventuelt 
• Ingen 


