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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Søndag den 31. oktober, 2021 kl. 14.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense    
 
74 betalende medlemmer + 2 tidligere medlemmer var mødt frem med 61 fuldmagter. 
 
Formand Jens Dejgaard Jensen pointerede i sin velkomst, at det i dansk foreningskultur er 
medlemmerne, der er enhver forenings højeste myndighed. 
Formanden meddelte, at en lydoptager ville optage generalforsamlingen. 
 
Inden generalforsamlingen tog sin begyndelse, sang vi traditionen tro Æblerosesangen. 
 
REFERAT 
 
1. 
Valg af dirigent og referent 
 
Formanden foreslog John Hjorth som dirigent. 
John Hjorth blev valgt. 
 
Bestyrelsen foreslog Jens Otto Pedersen som referent. 
Jens Otto Pedersen blev valgt. 
 
Dirigentens indledende bemærkninger: (Bilag pkt. 1 DRS - Indlæg dirigent ordinær 
generalforsamling 20211031.pdf). 
Den omtalte ”velkomstpakke” blev delt ud af stemmetællerne (Bilag: DRS - Velkomstpakke - 
Ordinær generalforsamling 20211031.pdf). 
 
Formanden motiverede herefter bestyrelsens forslag til midlertidig vedtægtsændring (Bilag pkt. 5.1 
GF 31.10.21 - midlertidig vedtægtsændring.pdf). 
 

Jens Staun fremførte – på vegne af Inger Schierning, Lise Færch, Margrethe Franck og Torben 
Sander (de tilbageværende medlemmer af den bestyrelse, der blev valgt på den ordinære 
generalforsamling i 2019) – at denne generalforsamling ikke har nogen gyldighed, hverken i 
forhold til det indgåede forlig eller i forhold til Det Danske Rosenselskab. 
Formanden pointerede, at dette var en ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen har valgt at 
medtage ikke-effektuerede elementer fra forliget, fordi det ikke har været muligt at effektuere en 
fælles ekstraordinær generalforsamling if. Forligsaftalen, samt at det er medlemmerne i Det 
Danske Rosenselskab, der må bestemme, hvad der er gyldigt. 

 
Efter kommentarer til forslaget og besvarelse af opfølgende spørgsmål, blev der foretaget skriftlig 
afstemning. 
 
58 stemte ja, 71 stemte nej og der var 3 blanke stemmer. 
Dermed faldt forslaget. De tilstedeværende ikke-medlemmer har altså ikke tale- og stemmeret. 
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2. 
Valg af stemmetællere 
 
Arne Simonsen, Annie Dyhr-Nielsen, Jens Peter Skønager og Birthe Magnusson blev foreslået og 
valgt 
 
3.  
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning (Bilag pkt. 3 Bestyrelsens beretning 2020.pdf og Bilag 
pkt. 4 DRS - Årsrapport for 2020.pdf). 
Formanden takkede afslutningsvis bestyrelsen og revisorer for godt samarbejde. 
 
Birthes Lund Jensen spurgte, om bestyrelsen havde været i kontakt med Den Danske Bank. 
Formanden svarede, at det har vi ikke, men at vores advokat meget hurtigt efter denne 
generalforsamling vil henvende sig og lægge et fornyet pres på banken, så vi kan komme til at 
disponere over foreningens midler i Den Danske Bank. 
 
Gunnar Krags kommentar om – at bestyrelsen i de forløbne 2 år har gjort et stort, flot arbejde, 
foreningen fungerer, det går godt, kredsene arbejder, vi får RosenNyt-nyhedsbreve, så vi betaler 
med glæde vores kontingent, og venter tålmodigt på, at banken åbner for kassen, – blev modtaget 
med applaus. 
 
Henning Thim spurgte hvorfor fik vi ikke havde ventet på at få den retslige afgørelse. Formanden 
og Peter Lindrup svarede, at vi af vores advokat blev tilrådet en retsmægling. 
 
Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
4.  
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 
Peter Lindrup forelagde det reviderede regnskab (Bilag pkt. 4 DRS - Årsrapport for 2020.pdf) 
 
Efterfølgende svarede Peter Lindrup og formanden på uddybende spørgsmål. 
 
Der blev fra flere sider rejst kritik af, at regnskabet ikke havde været sendt ud på forhånd. 
Formanden beklagede og kunne berolige med at bestyrelsen var opmærksomme på problematikken, 
og at sagen ville blive taget med i den planlagte revision af foreningens vedtægter. 
 
Årsrapporten blev ved skriftlig afstemning godkendt med 130 stemmer for, og 2 imod. 
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5. 
Forslag til drøftelse og beslutning 
 
5.1: Forslag om midlertidig vedtægtsændring (Bilag pkt. 5.1 GF 31.10.21 - midlertidig 
vedtægtsændring.pdf) – stillet af bestyrelsen 
 
Se under pkt. 1 Valg af dirigent og referent 
 
5.2: Forslag om anerkendelse af den ekstraordinære generalforsamling 2019 og den ordinære 
generalforsamling 2020 (Bilag pkt. 5.2 GF 31.10.21 – anerkendelse.pdf) – stille af John Hjorth 
m.fl. 
 
Forslaget blev ved håndsopretning vedtaget med et overvældende flertal. 
 
5.3: Forslag om vedtægtsændring (Bilag pkt. 5.3 GF 31.10.21 – vedtægtsændring.pdf) – stillet af 
John Hjorth 
 
Efter en del diskussion, blev forslaget trukket tilbage. 
Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at arbejde videre med forslaget efter de retningslinjer, 
der ligger i det foreliggende forslag. 
 
5.4: Forslag om dækning af advokatomkostninger (Bilag pkt. 5.4 GF 31.10.21 - dækning af 
advokatudgifter.pdf) – stillet af bestyrelsen 
 
Formanden redegjorde for forslaget. 
Flere deltagere gjorde gældende, at bestyrelsens omkostninger selvfølgelig skulle dækkes, men at 
marts-bestyrelsen ikke skulle have dækket yderligere omkostninger til advokat.  
Der blev stillet forskellige ændringsforslag. Dirigenten opsummerede, og der blev herefter foretaget 
3 afstemninger: 
 
1. 
Der blev ved håndsopretning stemt om bestyrelsens forslag:  
2 stemte for og 108 imod. Hermed var forslaget faldet. 
 
2. 
Der blev ved håndsopretning stemt, om marts-bestyrelsen skulle have deres advokatudgifter 
dækket: 
Ingen (0) stemte for og 114 imod. Hermed var forslaget faldet. 
 
3. 
Der blev ved håndsopretning stemt, om (oktober)bestyrelsen skal have deres advokatudgifter 
dækket: 
123 stemte ja og ingen imod. Hermed var forslaget vedtaget. 
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6. 
Forelæggelse af budget for indeværende år  
og fastsættelse af kontingenter for det kommende år 
 
Peter Lindrup forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 (Bilag 
pkt.6 DRS – Budget 2021.pdf). 
 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 
Kontingent 2022 
Bestyrelsen foreslog kontingentet (som har været uændret siden 2017) hævet fra 330 kr. til 350 kr. 
for enkeltmedlemskab og fra 495 kr. til 525 kr. for dobbeltmedlemskab. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
7. 
Valg af formand og kasserer 
 
Formanden vælges frem til ordinær generalforsamling i 2023. 
 
Kandidat: Jens Dejgaard Jensen 
 
Kasserer vælges frem til ordinære generalforsamling 2022. 
 
Kandidat: Peter Lindrup 
 
Jens Dejgaard Jensen og Peter Lindrup blev valgt med akklamation. 
 
8. 
Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse 
 
3 medlemmer vælges frem til ordinær generalforsamling 2023 
2 medlemmer vælges frem til ordinær generalforsamling 2022 
1 suppleant vælges frem til ordinær generalforsamling 2023 
1 suppleant vælges frem til ordinær generalforsamling 2022 
 
Kandidater: Lilian Skønager 2022 
 Jens Otto Pedersen 2022 
 Anne Holländer 2023 

Peter Ørum Scherg 2023 
 Bent Jensen  2023 
 
De 5 kandidater blev valgt med akklamation. 
 
Gerner Sørensen og Kurt Hansen blev foreslået og valgt som suppleanter til hhv. 2022/2023. 
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9. 
Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 
 
Kandidater: John Hjorth 
 Carsten Carlsen 
 
De 2 kandidater blev valgt med akklamation. 
 
Der blev ikke foreslået og valgt nogen revisorsuppleant. 
 
10. 
Eventuelt 
 
På spørgsmål om løsning af den verserende konflikt gav formanden udtryk for, at muligheden for 
forlig er afprøvet, og at vi med sindsro imødeser et eventuelt sagsanlæg fra modparten. 
 
Jens Otto Pedersen gjorde opmærksom på den i seneste nyhedsbrev annoncerede Tur til Tyskland, 
og overrakte dirigenten en pose popcorn. 
 
Mette Krog benyttede lejligheden til at efterlyse store og små indlæg til RosenNyt. 
 
Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Bente Egelund og afgående suppleanter Susanne 
Duus og Solveig Jagd for deres engagement i bestyrelsesarbejdet og takkede for det imponerende 
fremmøde og for de fremmødtes solide støtte og opbakning til bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.05 
 


