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Den 5. august 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet. 

Dagsorden var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om selskabets virksomhed i 2019 
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab 
6. Valg af revisor 
7. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne anparter. 

Selskabet må som vederlag for egne anparter yde mindst 900 kr. og mx 1.000 kr. pr. 
anpart. Bemyndigelsen gælder indtil andet vedtages på en generalforsamling, dog 
maksimalt 5 år. Egne kapitalandele må max udgøre 5.500.000 kr. 

8. Eventuelt 

ad 1) 

Som dirigent valgtes advokat Dan B. Larsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig, da fristerne for afholdelse af ordinære generalforsamlinger er forlænget 

med tre måneder som følge af Corona-pandemien. 

ad 2) 

formanden Arne Andersen aflagde en kort beretning. Beretningen blev suppleret med beretninger fra 

Jesper Rosener og Peter Orry. 

Beretningen toges til efterretning. 

ad 3) 

Direktør Peter Ringtved gennemgik årsrapporten for 2019. rsrapporten godkendtes enstemmigt. 

Det besluttedes enstemmigt at følge det i årsrapporten foreslåede vedrørende anvendelse af årets 

resultat. 

ad 4) 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

ad 5) 

Der afholdtes valg til selskabets repræsentantskab i kredsene Esbjerg, Varde, Billund, Ringkøbing/Skjern 

og Haderslev. 
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Per Andersen, Dorte Schori, Laurits Heick, Leif Kargo og Hans Peter Geil genvalgtes. 

ad 6) 
PWC genvalgtes som revisor. 

ad 7) 

Det fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelse til at indkøbe egne anparter på nærmere beskrevne 
vilkår vedtoges enstemmigt. 

ad 8) 

Leif Krarup takkede pä selskabets vegne den afgäende formand Arne Andersen for indsatsen gennem 
årene og overrakte selskabets gave (en metaldetektor). 

Der var bortset herfra ingen bemærkninger under eventuelt. 
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