Referat af ordinrer generalforsamling
i Kalvsen A/S
tirsdagden26. ryril2011 kl. 19:00
pfl RestaurantKalvo, Kalvovej, 3600Frederikssund

l.

Valg af dirigent
BestyrelsenforeslogMette Hay-Schmidtsorndirigent. Dette blev vedtaget.
Mette Hay-Schrnidtkonstateredeat indkaldelsentil GeneralForsamlingenfulgte retningslinjemei vedtrgterne og derfor
var lovlig. Der var 10398 aktier repr@sentere!hvilket svarertil 99,0 %. Gsneral forsamlingenblev derfor konstaleret
beslutningsdygtig.
Bestyrelsensberetningom selskabetsvirksomhedi det forlsbne ar.
FormandLeif Tullberg berettede:
fusberetningfor Kalvsen A/S
Fra irets starthar bestyrelseog direktion mbejdetmilrettet for at fi realiseretdet hotel projekt somder forligger
bygningstilladelsetil, menresultatethar ikke st&etmil med indsatsen.
LeifTullberg listedekort aretsbegivenhederop:
Ksb af kommunensaktierjuli
Endeligttilbud til alle aktionerer ude i juli om ksb af deresaktier i Kalvs€n A,iS
Opkobaf aktier op til 99 o/oviafitdgivning fra Mazanti- Der manglernu kun 100aktier fordelt pn 50 aktionerer hvor ca
40 mangleradresse/ukendt
de aktier er efterlystvia Stifutidende.
I August sendtesinfo ud til ca.20interessenterfra hotelkonference- ingenreaktion
KalvsensforpagterClausBruun satteforpagtningentil salg Sep/okt
ForpagterClausBruun afleveredenoglernei decemberfor herfter at 96 konkurs.Det blev hurtigt konstateretat grstebogen
medindgiede ordrepi selskabervar bortkommet.
Der blev straksiverksat annonceringmedmerefor at finde ny forpagter,der var et mindre antal ioteresserede,
mendet var ikke muligt at indgi aftalemed kvalificerededer kunneopflde de stilledekrav.
Aftale med en resiauratsrom at sti for de fi kendtearrangementer
blev indgdet
Birgitte Wede inviterestil at deltagemed sin storehotel & Konferencekompetencei Januar.
Forpagtersogesi netvert via annoncerog nu via megler (aftalenudloberstartmaj)
Der er opn&etmidlertidig alkohol bevilling
MHS har tagethygiejnekursusog neringsbrev
Det er forsogt at selge Projektetvia hjemmesiden,
samtvia netverk - ingenhenvendelser
Projektetgenoptagesfor i tet samarbejdemedkommunensamtNaturstl'relsenat finde en losningpi et opgraderetog
modemiseretprojekfet
LeifTullberg sagdestortak til direktion& bestyrelse,
revisorog advokatfor indsatsen
i 2010.
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Fremlrggelse af rirsrapportmed ren revisionspitegning.Ole Kallesoefremlagdeirsrapporten.Der var ingen indsigelsertil
regnskabet.
Beslutningom anvendelseafoverskud eller drekningaftab i henholdtil det godkendteregnskab.
Tabetblev besluttetoverfort til naestear.
Valg af besg/relse.
Mette Hay-Schmid! Povl-Ame Hanseq Jytte Bengtsen,Leif Jsrn Tullberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
MogensHansensnskedeikke genvalg.Birgitte Wade blev valgt som besfyrelsesmedlem.
Der lsd en stor tak til Mogens
Hansenfor hansmegctcngageredeog loyale bestyrelsesarbejde.
Advokat Henrik Bernt Sandersblev genvalgtsombestyrelsessuppleant.
Valg af revisor.
OK RevisionRegistreretRevisorerApS blev genvalgtsomrevisor
Eventuelleforslagfra bestyrelseeller aktionaner
Der var ingen forslagfra bestyrelseeller aktionorer
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