Ekstraordinær generalforsamling i PLEXUS’ repræsentantskab med kun ét
punkt på dagsordenen, onsdag d. 15. marts kl. 18.45 i PLEXUS Idom-Råsted
Til stede:
Helle Niewald, Susanne Bang Nielsen, Elsebeth Nicolajsen, Bo Madsen, Lillian
Jensen, Jeppe Toft, Birgit Stjernholm Andersen, Dennis Thiesen, Anne Sofie
Hermansen, Karina Lund Mikkelsen, Torben Dyrmose, Flemming Lind, Peter
Madsen, Jacob Andersen, Inge Lise Smedsgaard Troelsen, Leif Filsø
Pkt. 1
Valg af ordstyrer.
Formand Helle Niewald foreslog Troels Wium-Andersen, der blev valgt uden
modkandidater. Han kunne konstatere, at mødet var rettidigt indvarslet, både ved
personlige mails til de enkelte repræsentanter, i Kontakt og på PLEXUS’ hjemmeside.
Da over halvdelen af de 20 delegerede var fremmødte, var forsamlingen
beslutningsdygtig.
Pkt. 2
Valg af stemmetællere og referent.
Lillan Jensen og Flemming Lind blev foreslået, og énstemmigt valgt. Susanne Bang
Nielsen blev valgt til referent
Pkt. 8
Valg af revisor
Indtil nu har PLEXUS’ revisor været Revision Limfjord. De, og to andre firmaer er
blevet bedt om at komme med et tilbud på også fremover at være revisorer. Af de tre
firmaer har Krøyer Pedersen i Holstebro givet et meget fordelagtigt tilbud, der vil give
en pæn besparelse.
For at revisionen af 2016 regnskabet kan foretages billigst muligt (og da revisor
vælges på generalforsamlingen), skal ændringen godkendes af repræsentantskabet på
en ekstraordinær generalforsamling, inden den ordinære generalforsamling. Derfor
denne ekstraordinære generalforsamling.
Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Pkt. 10
Eventuelt
Formand Helle Niewald mindede om den ordinære generalforsamling d. 4. april, og
opfordrede de tilstedeværende om at oplyse alle om, at ALLE er velkomne til mødet d.
4. april for at høre nyt fra PLEXUS og forretningsudvalget. Kun repræsentanter har
stemmeret, men det er vigtigt at huske på, at repræsentantskabet jo også skal stå på
mål for forretningsudvalgets beslutninger, da det jo er øverste myndighed.
Mødet afsluttet

