
Referat / Ordinært bestyrelsesmøde / Telelauget 
Hvidested  
Afholdt: Tors. 21. feb. 2019 / 19.30 – 20.30 / Sigersteds best.lokale 
 
Tilstede / Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide), Nina Wallin (Skjalm Hvide), Claus Olisher 
(Sigersted), Andreas Olsen (Sigersted), Camilla Bølling (Skjalm Hvide) 
 
Fra bestyrelsen i Skjalm Hvide: Jesper Thomsen, ingen repræsentanter fra bestyrelsen i 
Sigersted. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste 
regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår 
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere Telelauget 
6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 
Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget 
konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening. 
7. Valg af revisor 
8. Valg af eventuel administrator 
9. Eventuelt 
 
Ad 1. Formanden byder velkommen. Instillet og valgt dirigent BO, referent: Camillla 
 
Ad 2. 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år: 
Beretning aflægges og godkendes. 
 
Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning: 
Regnskab godkendt 
 
Ad 4. 4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste 
regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår 
Budget godkendt 
 
Ad 5. 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere Telelauget 
Der er ikke kommet nogen forslag. 



 
Ad 6.  6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 
Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget 
konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
 

Følgende er på valg og genopstiller: 
- Andreas Olsen (Sigersted) 
- Claus Olischer (Sigersted 
-    Nina Wallin (Skjalm Hvide) 
-    Camilla Bølling (Skjalm Hvide) 
-     Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide) 
-     Mads Rasmussen (Sigersted) 
-     Bo Olsson (Skjalm Hvide) 
 
Alle opstillede blev valgt.  
 

Ad 7. Valg af revisor 
Henning Storm blev valgt. 
 
Ad 8. Valg af eventuel administrator 
Vi administrerer selv.  
 
Ad 9. Evt.  
Intet til dette punkt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


