
Referent: Anne Green

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning af bestyrelsen
3. Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Udgår i ulige år
7. Valg af bestyrelse – på valg i år er:
Kasserer Jette Pedersen – modtager genvalg
Medlem Anne Green – modtager genvalg
Medlem Niels Olsen – modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter:
Suppleant 1 - Villy Sterup – modtager ikke genvalg
Suppleant 2 – Gert Lundberg – modtager genvalg
9. Valg af revisor og revisor suppleant:
Revisor Lene Olsen – modtager genvalg
Revisor suppleant Michel van der Linden – modtager genvalg?
10. Eventuelt

Ad 1. Michael Johansen blev valgt som dirigent. Konstaterer, at der er 19 stemmeberettigede til stede og 6
fuldmagter og at generalforsamling er lovlig indkaldt ifølge Vedtægter. Fra pkt. 4 er Kim Lodberg dirigent.
Ad. 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og oplyste, at beretning og regnskab fremover slås op på
hjemmesiden 14 dage før generalforsamling.
Ad 3. Regnskabet blev omdelt og Jette gjorde kort rede for det. Oplyste, at egenkapital aktuelt udgør 283.909 kr.
Tine Nedergaard stiller spørgsmål til pkt. 70 og Jette oplyser, at beløb dækker både generalforsamling og
bestyrelsesmøder. Pkt. 65 dækker gaver til Landstræf. Pkt. 50 dækker aflønning af Jette og Niels samt Copyright
bøde. Forslag om afstemning af honorar til Jette og Niels, og det besluttes at sættes som punkt på dagsorden til
generalforsamling 2022. Der er kritik af manglende gennemskuelighed i regnskab og budget.
Budget: Lonni og Stig Hartmann forespørger, hvorvidt stander skal sendes ud hvert år, da flere har standeren i
mange år. Det oplyses, at overskydende standere kan afleveres på landstræf og der er på hjemmesiden: Min
medlemsside – profil: mulighed for at framelde stander. Der stemmes om regnskab, Bente Nissen stemmer imod.
Regnskab og budget godkendes.
Ad 4. Ingen forslag indkommet.
Ad 5. Kontingent forbliver uændret 250 kr. pr. medlem.
Ad 7.Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, som alle bliver valgt.
Ad 8. Suppleanter Peter Dalsgård og Gert Lundberg bliver valgt
Ad 9. Lene Olsen bliver valgt som revisor og H.C. Andersen som revisor suppleant
Ad10.1. Niels efterlyste på bestyrelsens vegne, ideer til aktiviteter i vinter. Ingen kommentarer fra forsamlingen til
dette.
Bente Nissen spørger, om og hvad bestyrelsen har svaret Michael Andersen på hans bekymringsbrev og
formanden oplyser, at Michael Andersen har fået svar.
Spørger ligeledes, hvad bestyrelsen gør for at samle medlemmer fra øst og vest, samt hvorvidt
generalforsamlingen er tilfredse med formand og kasserer og hvorvidt det er de rigtige personer, der sidder i
bestyrelsen.
Ad 10.2. H.C. Andersen svarede på Bente Nissens spørgsmål, at forslag, der skal til afstemning på
generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Således også forslag til andre
kandidater til bestyrelsen




