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1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog advokat Henrik B. Sanders som dirigent, hvilket de i alt 70 fremmedte
medlemmer enstemmigt vedtog.

Herefter overlod formanden ordet ti! dirigenten, der konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed og gennemgik dagsordenen som udsendt ved brev
dateret den 11. januar 2019.

2. Formandens beretning
Formand Jergen Vesta aflagde sin beretning og orienterede om foreningens udvikling siden den
ekstraordineere generalforsamling i CIBA den 21. marts 2018 og frem ti! i dag.
Deter lykkedes at revitalisere foreningen med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye
vedtzegter, nye events, flyers med program, bannere med program.
Herudover atholdelse af6 velbesegte events, den 3. maj pa CBS med Lars Christian Brask, den 12.
juni med Jesper Meller i Michael Laudrup Lounge pa Brendby Stadion, den 26. september med
Lars Seier Christensen pa CBS, den 30. oktober med Erik Damgaard pa CBS, den 27. november
med Christian Motzfeldt hos Veekstfonden i Hellerup og den 12. december med Henrik Gade
Jensen pa CBS. Herudover prisoverrzekkelse ti! Jacob Kjeer Jergensen for bedste HD 1B dimittend
opgave pa CBS 2018. Herudover udsendelse af invitationer og nyhedsbreve, f.eks. den 21.
december 2018 hvor vi kunne oplyse, at vi havde 142 kontingent betalende medlemmer og 123
studerende, gratis medlemmer. I alt 265 medlemmer.
Herudover udarbejdelse af ny brochure for det speendende program for 2019, som fremgar af de
fremlagte flyers.
Alt det ger bestyrelsen gratis for medlemmerne, det eneste vi opfordrer Jer alle til, deter hjeelpe ti!
med at na vort mal om 250 betalende medlemmer i 2019. Det vii kreeve, at i minimum skaffer 3
nye medlemmer hver, og heist 4 eller 5.
Bestyrelsen er enige om, at vi alle tager et ar eller maske 2 pa posten, og hjrelper gratis med alt det
arbejde der ska! udferes, hvorefter vi overlader taburetten ti! nye friske medlemmer af foreningen.
Derfor er det en stor glede, samlet ti! generalforsamlingen at kunne indstille bestyrelsens hold som
felger ti! valg:
Formand,
Jergen Vesta,
Neestformand,
Klaus Fog
Yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Peter Birger Tettrup
Yvonne Seier Christensen
Philip Tovborg
Nikolaj Siefert,
Torben Holtmann, suppleant
Patrick Tronier, suppleant
Revisor og en revisorsuppleant
Ivan Hansen, revisor

Sten Andersen, revisor suppleant

Tak ti! alle der har bakket op omkring foreningen. Tak ti! vore sponsorer, tak ti! bestyrelsen for det
store arbejde der er udfart, tak ti! vores dirigent, og tak til medlemmerne for at mede frem, og for at
vzere med ti! at skaffe nye medlemmer.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskabsaflreggelse
Kasserer Peter Birger Tettrup aflagde foreningens regnskab for 2018, udvisende et flot positivt
resultat pa kr. 10.670,05, og en egenkapital pa kr. 88.947,07.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med decharge til bestyrelsen.

4. Godkendelse af budget 2019
Kasserer Peter Birger Tettrup fremlagde foreningens budget for 2019, udvisende et forventet
resultat pa kr. 6.000,00 og en egenkapital pa kr. 98.385,47.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. 7. 8. 9. Valg afformand, neestformand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og
revisor suppleant
Som foreslaet afformanden under beretningen, alle blev valgt enstemmigt.

10. Eventuelt
Ingen emner behandlet.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
KLAMPENBORG DEN 25. JAN UAR 2019
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