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1.

Valg af dirigent og referent.
o Poul Bønsøe blev valgt til dirigent. Jens Christian Buchardt blev valgt til referent.
o Dirigenten overtog dermed ordet og startede med at konstatere at indkaldelsen til

generalforsamlingen var gjort rettidigt, og at generalforsamlingen dermed er
beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning.
o Foreningens formand, Helge Bay, fremlagde sin beretning. Beretningen blev godtaget uden

spørgsmål.

3.

Arbejdsgruppernes beretning.
o GDPR

Bestyrelsesmedlem Lasse Kärkkäinen berettede at Letbane.dk nu lever op til de krav der er
stillet ift. GPDR.
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o Næstformand Jens Christian Buchardt berettede om bestyrelsens arbejde med

udarbejdelsen af forslag til letbanenet i Storkøbenhavn, samt foreningens afholde
arrangementer.
Begge beretninger blev godtaget af generalforsamlingen.

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab
o Kasser Niels Wellendorf fremlagede foreningens regnskab. Revisor Poul Bønsøe oplyset at

regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Indkommende forslag.
o Der var ingen indkommende forslag.

6.

Fastsættelse af budget for 2019
o Kasser Niels Wellendorf fremlagde foreningens budget. Budgetet blev godkendt af

genneralforsamlingen.

7.

Fastsættelse af kontigent for 2019
o Ingen ændring i kontigentstørrelse. Kontigentet er på 200kr.

8.

Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsupleant
o Næstformand Jens Christian Buchardt blev genvalgt til bestyrelsen for to år.
o Kasser Niels Wellendorf blev genvalgt til bestyrelsen for to år.
o Bestyrelsesmedlem Erik Kjærgaard ønskede ikke genvalg. John Bodholdt Nielsen stillede

op og blev valgt til bestyrelsen for to år.
o Suppleant Christian Brun ønskede ikke genvalg. Jan Uldal Niemann stillede op og blev valgt

som suppleant for et år.
o Revisor Poul Bønsøe blev genvalgt for et år.
o Revisorsuppleant Kjeld Allan Larsen blev genvalgt for et år.

9.

Eventuelt
o Der var intet at bemærke under eventuelt.
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