
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i RosenholmS.net den 29/3 2004 
 
Der var 13 fremmødte. 
 
Karsten Kristiansen bød velkommen og forsamlingen valgte Jan Fischer til dirigent og Jørn Dam til 
referent. 
 
Jan takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt varslet. 
 
Derefter fik vores nye formand, Karsten Kristiansen,  ordet og fortalte kort om resultatet af bestyrelsens 
konstituering med Flemming Helmsby som kasserer, Søren Sørensen som næstformand og sig selv som 
formand. Konstitueringen fremgår også af foreningens hjemmeside. 
 
Søren Sørensen refererede derefter fra det seneste regionalbestyrelsesmøde, som blev afholdt 
umiddelbart efter vores generalforsamling. 
Man er fra de øvrige egnsnet lidt forundrede over tiltagene i RosenholmS Net mht. de foreslåede 
vedtægtsændringer men har dog valgt at tage dem til efterretning.  
Samtidig er der nedsat et udvalg, der skal gennemgå DjurslandS Net’s vedtægter for at afgøre, om der 
her er behov for tilsvarende ændringer i forbindelse med den i juni planlagte generalforsamling. 
  
Den af regionalformand Bjarke Nielsen´s bebudede nedsættelse af trafikbetalingen kunne ikke komme 
på tale, idet DjurslandS Net’s økonomi ikke tillader det, før der er væsentlig flere medlemmer koblet på 
i de øvrige egnsnet, og diverse gældsposter i forbindelsen med etableringen af Djurslands Net er 
udlignet. Den vedtagne kontingentbetaling vil derfor fortsætte uændret til næste generalforsamling. 
 
Herefter fik Jan Fischer igen ordet og suspenderede mødet i 10 min. så de fremmødte fik mulighed for 
at gennemlæse de omdelte forslag. 
 
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og forslagene blev debatteret. 
 
Fra salen blev der foreslået yderligere ændringer til §8 B. 
Søren Sørensen fortalte at det var tanken at udfærdige en samarbejdsaftale de enkelte net imellem, som 
nærmere beskriver det moralske samarbejde i stedet for at forsøge at beskrive det i vedtægterne. 
 
Karsten uddybede det ved at påpege at tanken var at adskille jura og idegrundlag. 
 
Der blev fra salen givet det råd at der kunne indskrives en åbning der altid gav mulighed for 
genforhandling. Vedkommende var villig til at bistå med sin erfaring hvis det skulle komme på tale. 
Bestyrelsen takkede for tilbuddet og det aftaltes at man efterfølgende skulle arbejde videre med tanken. 
 
Herefter kom forslagene til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 
  
Under evt. fortalte Karsten at det indbetalte kontingent allerede har sat os i stand til at indkøbe en del 
udstyr som har vist sig effektivt mht. fejlfinding og optimering af vores net, så vi er fra bestyrelsens side 
utroligt glade for opbakningen også på det punkt. 
 
Samtidig kunne han fortælle at vi har fået stillet et lokale til rådighed i kælderen på Mørke skole.  
Det er tanken at indrette det til Bøvlværksted samt lager for materiel. 
Anders og Niels fra bestyrelsen har påtaget sig opbygningen og vil meget gerne have flere med. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes med en invitation til at besigtige disse lokaler. 
 
 
 
Godkendt den ____________________________________________Jan Fisher, Dirigent 


