
~;◄ SAMBIOSEN 

Referat fra Ordinær generalforsamling i SamBiosen 
Dato: 24.02.2021 
Referent: Sune Petersen 

Generalforsamlingen blev afholdt online, grundet Covid-19 og restriktioner med forsamlingsforbud. 

Dagsorden efter vedtægterne I referat · 

1. Valg af dirigent 
Helge Fransen valgt til dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
Formand Tina Gylling fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen kan læses på 
SamBiosens hjemmeside. 

3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes 
Mette Gjerulff forelagde regnskabet, der godkendes 

4. Eventuelle forslag 
ingen indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingentjfr. §2, stk. 2 
Kontingent uændret på kr. 500 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på 
valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1 

Maria Jeppesen er på valg - Genopstiller ikke. 
Pia Kleis er på valg - Genopstiller ikke. 

2 Suppleanter er på valg: 
Frederik Langkilde Sørensen - Genopstiller 
Claus Elsborg - Genopstiller ikke 

Hele øens samlingssted 

Sam Biasen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø - +45 23 32 86 11 - leder@sambiosen.dk - sambiosen.dk 



{[:◄ SAMBIOSEN 

Valg: 
• Claus Elsborg valgt til bestyrelsen for 2 år. 
• Sune Petersen valgt til bestyrelsen for 2 år. 
• Frederik Langkilde Sørensen valgt til suppleant for 1 år. 
• Pia Kleis valgt til suppleant for 1 år. 

• Fitness udpeger fortsat Tina Gylling til bestyrelsen 
• SIK repræsentant afventer foreløbig - der orienteres herom på Sambiosens hjemmeside når SIK har 

udpeget en ny repræsentant. 

7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2 
Genvalg af Real Vision v/ Torsten Krusen Sørensen 

8. Eventuelt 
Padelbane projekt 
Frivillig center 
Præsentation af "nye" ansigter 

Godkendt af dirigenten 

Helge Fransen 

Dato/Underskrifte _ær a1 .J: I ~ · 
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