
 
Referat fra Generalforsamlingen den 18. februar 2020 

Stort fremmøde 104 personer var mødt  op 

 

 1) Valg af dirigent  

Ove Olsen blev enstemmig valgt, og kunne konstatere at generalfors var rettidig varslet        

 

2) Bestyrelsens beretning 

Christian aflagde bestyrelsens beretning, ingen ønskede ordet derefter.  

Heller ingen bemærkning om de forsvundne penge. Beretning godkendt. 

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.   

            Karin fremlagde regnskab, blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4) Godkendelse af budget.  

Budget for 2020 blev godkendt uden bemærkninger. Under punkt 4 blev Karin spurgt ind til 

hændelsesforløbet omkring de forsvundne penge. Karin kom med en god og fyldestgørende 

forklaring. 

  

5) Indkomne forslag.  

Der var kommet et forslag fra Poul Staal omkring tilmelding til diverse arrangementer. Ove 

Olsen læste forslaget op. Torben Foged har undersøgt diverse muligheder for online 

tilmelding, dette er en længere proces, som ikke kan blive aktuelt nu. 

Forslag om lodtrækning, heller ikke enkelt, hvad så med ægtepar. 



Bestyrelsen lægger op til at tilmelding er som hidtil. Men skifte mellem at listen ligger først i 

Tennishallen og på Vester Mølle. Altså kom i god tid og stil jer op i køen. Opfordring: Skriv jer 

endelig på listen, selv om den er overtegnet. 

Dirigenten oplyste: Er generalforsamlingen ikke enig med bestyrelsen, kan andre metoder 

tages i brug Der var ikke yderligere kommentarer. 

 

6) Valg til bestyrelsen.  

På valg er Christian Bang, blev genvalgt. 

På valg er Karin Jensen, blev genvalgt. 

Suppleant. Margit Staunsbjerg blev genvalgt. 

Revisorer. Bente Jensen ønsket ikke genvalg. Finn Rasmussen foreslås af bestyrelsen, valgt. 

Leif Plum genvælges. 

    

 7) Evt.  

Leif Plum foreslår at cykelholdet starter en ½til 1 time tidligere, end nu hvor det er kl. 10. 

Bente Jensen fik overrakt en buket for lang og tro tjeneste. 

Efter kaffen fortalte Susanne Andersens svoger om en cykeltur til Nordkap, hvor 2 hold 

ægtepar var afsted i 3 mdr. 

Christian sluttede aftenen med at takke for det store fremmøde. 

.  

    

Referent Else Fjerbæk 23-02-2020 

 

       

 

 

 

 

 


