
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGERNE DEN 13. MARTS 2016 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Formanden, Kurt Kirkedal, bød velkommen til forsamlingen. 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog som dirigent Lars Aarup, der blev valgt. Den foreslog også Mónica Riemann som 

referent, som også blev godkendt. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og meddelte, at der var 92 helårs 

medlemmer til stede og andre 11 repræsenteret ved fuldmagter. 

2. Bestyrelsens beretning  

Formanden bad om 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer, der var gået bort siden sidste 

generalforsamling. 

Han gik derefter over til at beskrive den positive udvikling, der har fundet sted siden sidste år, ikke mindst 

stigningen i medlemstallet. Dette skyldes både kontingentnedsæt-telsen, Klubbens gode beliggenhed, de 

lyse lokaler og ikke mindst den hyggelige stem-ning, der hersker. 

Han takkede de mange medlemmer, der ved deres frivillige indsats har bidraget til afholdelsen af en række 

succesfulde arrangementer, ikke mindst bestyrelsen. Det være sig Olsens Plads, plakater, oprydning, hjælp i 

køkkenet, stropper på hynderne. Han gav en særlig tak til Maddie i baren og Puk, Anabela og Hanne i 

køkkenet. Poul-Erik fik tak for sit DVD-udlån, Alf for at skaffe sponsorer til lotterierne, og Ulla fik en buket 

blomster for mange års arbejde med annoncesalg til Hjemmesiden. Hun afløses nu af Lotte. 

Og tak til Kirken, der har doneret et keyboard til Klubben. 

3. Forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen bad om forsamlingens accept af kontingentnedsættelsen for helårsmedlem-mer fra 60 € til 40 

€, der trådte i kraft per 1. januar 2016. 

Godkendt af forsamlingen med applaus. 

4. Forslag fra medlemmerne  

Ingen forslag 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for året 2015  

Alf havde spørgsmål til administrationsudgifternes størrelse sammenlignet med tidligere år. 

Formanden nævnte nogle af de større poster, der havde været i løbet af året. 

Mai Brit savnede noter til regnskabet. Formanden forklarede, at bestyrelsen havde valgt at gøre det så 

simpelt som muligt under henvisning til, at de var ”glade amatører”. 

Regnskabet godkendt med applaus. 

6. Forelæggelse af budget for året 2016  

Bent A. ville gerne have oplyst Klubbens faste månedlige udgifter.  

Formanden sagde ca. 1500 €/md. 



7. Eventuelt  

Mai Brit foreslår lønforhøjelse til køkkenpersonalet.  

Svar: Det er et bestyrelsesanliggende. 

Inge Melby foreslog en telefon i Klubben.  

Svar: Hvem skal tage opkaldene? 

Eva takker på Kirkens vegne for brug af Klubbens lokaler.  

Svar: Formanden er glad for det gode samarbejde. 

8. Afslutning  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten og foreslog 15 minutters pause inden den Ekstraordinæ-re 

Generalforsamling 

Formanden:  

Kurt Kirkedal Jensen  

Dirigenten: 

Lars Aarup  

Referenten: 

Mónica Riemann 

  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent  

Lars Aarup foreslået og valgt.  

Han erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lise Løkke, Birgith Leth og Kurt Kirkedal Jensen  

Karin Pedersen ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår i stedet for Bent Brønsbjerg.  

 


