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Generalforsamling
28. oktober 2016
Hotel Comwell S6nderborg

Ane Marie Clausen

Pkt. a Velkomst og valg af dirigent ved formanden

Til dirigent foreslSs Christian Bjerg, Aalborg

Beslutning:

Pkt. b Konstatering af genera tforsaml ingens lovl ighed

Indkaldelse skal ske senest 8 uger for afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelse er udsendt pr. mail tilalle KTC medlemmer den 27. august 2016.

Dagsorden skal udsendes mindst 2 uger for generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden er udsendt medindkaldelsen.

Beslutning:
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Pkt. b Formandens beretning

Der er udarbejdet en skriftrig 6rsberetning som er udsendt med Teknik & Mirjo 1g.10.2016. Arsberetningener uddelt til alle generalforsamlingens deltagere i 6rsmodemapperne. Formanden aflegger mundtligberetning for foreningens virke i det forlobne 6r.

Referent:



Beslutning:
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Pkt. c Regnskab for 2015

Regnskab for 2015 er lagt pd www.ktc.dk og der er i indkaldelsen til generalforsamlingen gjort opmerksom
pd at regnskabet kan hentes fra KTCs hjemmeside.
Regnskabet er trykt i 6rsberetningen pA nastsidste side.
Regnskabet forelagges af nestformand Thomas Barfoed, da kasserer lben Koch er forhindret i at vere til
stede.

Beslutning:

Pkt. d Indkomne forslag

Forslag til behandling pd generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger for generalforsamlingen. Der er
ikke indkommet forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. e Budget for 2o1-7, herunder fastsattelse af kontingent og eventuelle takster

Bestyrelsens budgetforslag samt forslag til kontingent og takster for 20IT bliver forelagt p6
genera lforsam lingen af Nastforma nd Thomas Ba rfoed.

Beslutning:
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Pkt. f Valg af formand.

Der er kun valg af formand i ulige 5r.
Der afholdes derfor ikke formandsvalg.

Beslutning:

Pkt. g Valg af den af bestyrelsen foresliede statsautoriserede eller registrerede revisor

Bestyrelsen foresl6r den hidtidige Statsautoriserede revisor Per Kloborg fra Revisionsfirmaet BDO i
Silkeborg, som foreningens revisor.

Beslutning:
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Pkt. g Eventuelt

Orientering om bestyrelsens sammensetning.

Kredse, der i lige dr velger kandidater til bestyrelsen, har foretaget nyvalg i Hovedstaden, i syddanmark og iNordjylland.
Fra KTC Nordjylland, er Peter Albeck Laursen, Jammerbugt kommune, indtrddt som suppleant efter
Christian Roslev, Frederikshavn kommune, som har fiet nyt job og ikke langere er medlem af KTC.

Bestyrelsens sammensetning:
Fra KTC Hovedstaden, lben Koch og Thomas Barfoed
Fra KTC Sjelland, Flemming Kortsen
Fra KTC Syddanmark, Michaelsloth
Fra KTC Midtjylland, JargenJensen
Fra KTC Nordjylland, Jakob Bisgaard
Formand: SOren Gais Kjeldsen

lben Koch
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Christian Bjerg, dirigent

Flemming Kortsen


