
   
 

Referat - Generalforsamling august 2021  

DGI Huset, Vejle 

 

Ad 1 – valg af dirigent 

Allan Ohms (foreningens advokat) blev enstemmigt valgt til ordstyrer. Han meddelte, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 64 medlemmer var mødt op til 

generalforsamlingen og dermed stemmeberettigede. 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Conny Møller fortalte om bestyrelsens arbejde gennem det seneste år, foreningens 35 års 

jubilæum og temaer for de to udfordringer: Genforeningen 2020 og Energi 2021. 

Hele beretningen kan læses her på hjemmesiden. 

Ad 3 – Beretninger fra underudvalg 

Ingen bemærkninger til de enkelte beretninger fra Kludemagasinets redaktion, 

international repræsentant, biblioteksansvarlige og webmaster. 

Ad 4 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Jane Sørensen fremlagte regnskab for 2019 og 2020. Ingen umiddelbare bemærkninger. 

Dog blev den faldende obligationsbeholdning fremhævet. Det skyldes, at obligationerne  

hele tiden indløses. 

Flere var positive over for de mange noter, som var med i regnskaberne – det gør det 

lettere at overskue. 

Begge regnskaber blev godkendt på generalforsamlingen. 

Ad 5 – Vedtagelse af budget, kontingent og indmeldelsesgebyr 

Budget blev fremlagt af Jane Sørensen og endeligt godkendt. 

Kontingent for 2022 er 360 kr. for medlemmer i Danmark og 465 kr. for medlemmer i 

udlandet. 

Indmeldelsesgebyr er uændret 50 kr. 

Ad 6 – Indkomne forslag 



Der var ingen forslag fremsendt. 

Ad 7 – Valg af bestyrelse 

Hanne Gjelstrup genopstilte og blev valgt ind i bestyrelsen. 

Bodil Møller Andersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

Ad 8 – Valg af suppleanter 

Nina Vestergaard Kristensen og Gurli Knudsen blev valgt som suppleanter. 

Ad 9 – Valg af revisor(er) 

Jane Sørensen genopstillede som intern revisor og blev valgt. 

Skovbo Revision A/S blev igen valgt som revisor. 

Ad 10 – Eventuelt 

Der var en tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år og til Kludemagasinets 

redaktion. 

Savnet af medhjælpere på årets træf blev kommenteret. Det er alles ansvar såvel 

bestyrelse, lokalgrupper som enkeltmedlemmer at få flere til at deltage. 

Roser til butikkerne, der deltog, flot udstilling og god plads til alle – et godt træf. 

 

Tak for god ro og orden. 

Bestyrelsen 


