REFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00
Frivilligcenter Roskilde, Lokale 2, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.
Det Gamle Tinghus – der er rampe og elevator ellers ring på 40106329
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent. Birgitte blev valgt.
Valg af stemmetællere. Udsat.
Valg af referent. Mogens blev valgt.
Godkendelse af referat. Godkendt.
Formandens beretning. Skriftlig beretning blev udleveret. TV indslag i TV MidtVest var
en skuffelse, skete i øvrigt i København
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse. Godkendt.
7. Fremlæggelse af budget for 2020. Godkendt.
8. Fastsættelse af kontingent. Fastsat til uændret 150 kr.
9. Drøftelse af kommende aktiviteter. Weekend bedste aktivitet vi kan tilbyde. Revyen
erstattes med tid til at tale sammen. Efterlyse idéer til indhold. Vandgymnastik, hvis der er
pool. Man så gerne generalforsamling og medlemsweekend slået sammen. Lene Ns forslag
om at sætte en dateline på 2 måneder for projektet med henvendelse til politikerne blev
bakket enstemmigt op.
10. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.
11. Valg til foreningens bestyrelse, revisor og suppleanter
a. Valg af formand (vælges i ulige år). Lene Niknazmanesh ønsker at udtræde af
bestyrelsen. Birgitte blev valgt.
b. Valg af kasserer (vælges i lige år). Helle Bomgaard er på valg. Modtager
genvalg. Helle blev genvalgt.
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
• Birgitte Goldenbech Neerdal, næstformand er på valg, modtager
genvalg.
• Lene Houe er på valg.
• Lene Tofteng Hansen er ikke på valg, men ønsker at udtræde af
bestyrelsen.
• Kim Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
d. Valg af suppleanter for 1 år
• Maria Refsgaard Iversen, modtager ikke genvalg.
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e. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Hanne Jensen modtager genvalg som revisor. Tracy Fleur Petersen blev
valgt som revisor og Hanne Jensen, som revisor suppleant.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde de manglende
bestyrelsesmedlemmer, herunder ombytning af pladser.

12. Eventuelt. Nøglebrik blev afleveret til Birgitte. Foreningens PCer og printer vil snarest
blive afleveret til den nye bestyrelse.
Næstformanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for DDOLF.

__________________________
Dirigent
_________________________________
Referent

Bestyrelsen består efter at den valgte bestyrelse har udnyttet generalforsamlingens mandat til
at skaffe yderligere kandidater:
Birgitte Goldenbech Neerdal, formand
Helle Bomgaard, kasserer
Tracy Fleur Pedersen, valgt for 2 år
Mogens Bomgaard, valgt for 1 år
Der forhandles pt. med endnu et medlem om at blive bestyrelsesmedlem for 1 år
Revisor: Kim B. Petersen
Revisorsuppl. Bente Jensen
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