Aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær
Middelfart, den 09-09-2020

Referat
Generalforsamlingen onsdag d. 25. marts 2015.

Pkt.1

Valgt af dirigent.

Pkt.
2

Valg af referent.

Pkt.
3

Valg af
stemmeudvalg.

Pkt.
4

Godkendelse af
dato for indkaldelse
og dagsorden.

Pkt.
5

Bestyrelsens
beretning.

Valgt blev Carsten Machon.
Valgt blev Alis Petersen.

Valgt blev Benno Nielsen, Hans Aage Andersen og
Liselotte Helgesen.
Dato for indkaldelse og dagsorden godkendt.

Keld Petersen aflagde bestyrelsens beretning for det
forløbne år. Året viser, at vores aktivitetsniveau ikke
længere er så højt som de første år, der er ikke de
samme kræfter længere.
Det skal dog nævnes, at nogle af de kendte
arrangementer har fæstet sig så dybt , at de er blevet
institutioner. her tænkes på aktivitetsdagen, Skt.
Hans, Mortens aften og i december julefrokost og
gløggeftermiddagen.
Den nye aktivitet, fællesspisning ca. en gang om
måneden ser ud til at være meget populær, og den vil
fortsætte.
Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke alle årets
arrangører.
Bestyrelsen har i årets løb drøftetet § 6 med hensyn til
økonomiske dispositioner over 5000 kr. og har
foreløbig besluttet, at der kan disponeres i 2 tilfælde,
når der skal betales for fællesindkøb og for turen til
”Bakken” uden at spørge den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen ønskede generalforsamling- ens
tilkendegivelse af denne fremgangsmåde.
Generalforsamlingen drøftede spørgsmålet, og
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konklusionen blev, at bestyrelsen benytter det
kommende år til at fremkomme med et forslag til
vedtægtsændring til § 6, så der kan handles i tråd
med vedtægterne i alle situationer.
På generalforsamlingen i 2012 fik bestyrelsen for
Hygge og Samvær til opgave at sørge for det
praktiske arbejde i forbindelse med fælles – og
afdelingsmøder.
Da der i bestyrelsen er et ønske om at blive fritaget for
dette, er det aftalt med afdelingsformanden, at vi tager
op på afdelingsmødet i september, hvorledes det
praktiske arbejde ved fælles – og afdelingsmøderne
skal håndteres.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Pkt.
6

Fremlæggelse af
regnskab.

Niels Petersen gennemgik årsregnskabet, der udviste
Indtægter på 90.319,15 kr. og udgifter på 85.152,50
kr. hvilket giver et overskud på 5.166,65 kr.
Aktivitetesforeningens egenkapital er pr. 31-12-2014
på 40.736,01 kr.
Efter generalforsamlingens drøftelse, herunder at
egenkapitalen igen er forøget, til trods for at vi har haft
det modsatte som dagsorden, blev regnskabet
godkendt.
Generalforsamlingen fremkom med forslag til
bestyrelsen, gående på lavere deltagerbetaling,
dækning af forplejning ved aktivitetsdagen ,og endelig
et mindre tilskud fra afdelingen.
Forslag fra Jutta i nr. 4 st.:
Er der stemning for at starte en kaffeklub?

Pkt.
7

Indkomne forslag.

Pkt.
8

Valg.

Jeg syntes det var en god ide, at vi mødtes om
eftermiddagen til kaffe og kage. Derfor foreslår jeg,
at vi fortsat kunne mødes evt. hver 14. dag om
eftermiddagen, hver med egen kaffe, kage og kop. På
den måde kan vi mødes uforpligtende, for der kræves
ingen oprydning.
Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer for, resten af
generalforsamlingens deltagere stemte hverken for
eller imod.
Bestyrelsen koordinerer aktiviteten sammen med
Jutta.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalgt blev Keld Petersen
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Nyvalgt blev Carsten Briese
Valg af 2 suppleanter
Genvalgt blev Liselotte Helgesen
Genvalgt blev Hans Aage Sonne Andersen
Valg af 2 revisorer
Nyvalgt blev Niels Petersen
Nyvalgt blev Benno Nielsen
Valg af 2 revisorsuppleanter
Nyvalgt blev Chris Christensen
Nyvalgt blev Helge Berg

Pkt.9

Input fra grupperne

Intet at behandle.

Intet til behandling.

Pkt.
10

Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

28-03-2015 Referent Alis Petersen.

