
Generalforsamlingsreferat. 
Foreningen REN ENERGIOPLYSNING (REO) afholdt ordinær generalforsamling lørdag 
den 12. marts 2016.  Generalforsamlingen fandt sted hos CEPOS, Landgreven3, 1301 
København K. 
 
Dagsordenen havde følgende indhold: 
 

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes 
4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen havde 
udpeget Rebecca Lohfert Boas til dirigent. 
 
RLB takkede for valget og meddelte, at hun ved gennemsyn af foreningens hjemme-
side og ved udsendte e-mails til medlemmerne kunne konstatere, at generalforsamlin-
gen var lovlig og beslutningsdygtig.   
 
Ad.  1.  Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Formanden 
kunne se, at aktiviteterne var forøget og at der på en række punkter var blevet forøget 
opmærksomhed omkring foreningen. En række medlemmer kommenterede beretnin-
gen og stillede flere forslag til muligheder forbedringer i aktiviteter og kommunikation.  
Formanden noterede sig disse muligheder, som han ville lade indgå i bestyrelsens ar-
bejde i det kommende år.  Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad.  2.  Kassereren gennemgik kort det reviderede årsregnskab, der viste et overskud 
på kr. 1.517 og en egenkapital på kr. 29.345.  Regnskabet var forsynet med en påteg-
ning uden forbehold. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad.  3.  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt. Dvs.  
Enkeltpersoner kr. 300,00, ægtepar kr. 400,00, studerende kr. 50,00 og firmaer kr. 
750,00. 
 
Ad.  4.  Punktet skulle ikke behandles, da formanden var valgt sidste år. 
 
Ad.  5.  Bestyrelsen foreslog genvalg af Kian Conteh, Poul Hansen, Kjeld Hillingsø, Ka-
spar Klenø, Peter Schoubye og Ib Yde samt nyvalg af Rebecca Lohfert Boas.  Forslaget 
blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad.  6.  Revisor Vagn Henriksen blev enstemmigt genvalgt. 
 
Ad.  7.  Der forelå intet behandling. 
 
Dirigenten, Rebecca Lohfert Boas, hævede herefter generalforsamlingen. 


