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Generalforsamling   
30. januar 2018 kl. 19:00. 

 

Referat 
 

18.00 – 19.00: Foreningen var vært ved landgangsbrød og en genstand. 
 

  

Dagsorden 
 

 

Referat  

1.  Velkomst og sang 
 

Ved Orla  - og vi sang ”Papirsklip” 

2.  Valg af dirigent 
 
 

Bestyrelsen foreslår Kaj M. 
 

Ved Jane: 
Kaj blev valgt, ingen modkandidater. Indbydelse 
med dagsorden udsendt rettidig den 12.01.  
Generalforsamling er beslutningsdygtig. 

3.  Valg af referent 
 

Bestyrelsen foreslår Henning. 

Henning blev valgt – ingen modkandidater. 
 
 

4.  Bestyrelsens beretning 
 

Fremlagt af Glendi.  
Beretning ligger på hjemmesiden. 
 

Der opfordres til at fortsætte med at danse til 
Kulturnatten. 
Peter roses for at lave en kasse til det ny 
musikanlæg. 
Der opfordres til at gøre opvisningsholdet mere 
aktivt. 
Løvfaldsbal i ”nye rammer”?   
Primært for egne medlemmers ønsker.  
Der udarbejdes et spørgeskema, hvor vi alle kan 
give vore meninger til kende. Så bestyrelsen har 
noget at arbejde efter. 
Karin D. bad om ordet for vedmodigt at tage 
afsked med Sommerfestivallen, som vi måtte 
aflyse på grund af manglende tilslutning. Hun 
rettede en tak til Styregruppen for godt 
samarbejde. Styregruppen har nedlagt sig selv. 
 

5.  a. Forelæggelse og 
godkendelse af det 
reviderede regnskab 
 

Bilag: regnskab 
 
 
 
 
 

Fremlagt af Orla, – revideret af Margit. 
 

Det fremgik ikke i regnskabet, kun modregnet i 
beløbet under køb af musikanlæg, at Forenin-
gen har modtaget 5.000 kr. fra Danfoss Fonden, 
hvilken blev kommenteret af forsamlingen. 
 

Der blev også mindet om at man kan søge 
tilskud hos TSCCD til åbne arrangementer, 
hvilket ikke er gjort. 
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b. Fastsættelse af 
kontingent 

 

 
Uændret 450 kr. for aktive og 100 kr. passive 
medlemmer. 
 
 

6.  Valg til bestyrelsen: 
 

1. Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: 
Jane som modtager genvalg. 
 
Emmy som modtager 
genvalg. 
 

2. Bestyrelsessuppleant: 
På valg er: 
Bente som modtager 
genvalg.  
 

3. Regnskabskontrolant: 
På valg er: 

4. Margit Schlosser som 
modtager genvalg. 
 

5. Regnskabskontrolant 
suppleant: 
På valg er: 
Kaj Abildgaard som 
modtager genvalg. 

 

 
 
 
Jane blev valgt, - ingen modkandidater. 
 
Emmy blev valgt, - ingen modkandidater. 
 
 
 
 

Bente blev valgt, - ingen modkandidater. 
 
 
 
 

Margit blev valgt, - ingen modkandidater. 
 
 
 
 
Kaj blev valgt, - ingen modkandidater. 
 

7.  Behandling af indkomne 
forslag 
Bestyrelsen har ikke modtager nogen 
forslag. 
 

 
Ingen indkomne forslag. 

8.  Eventuelt  
 

Kort orientering om tiltag fra DGI:  
”Bevæg dig for livet”  
som udklækker et offentlig tilskud til et seminar 
for os om medlemshvervning på 8000 kr. – som 
vi pt er i gang med. Referat følger senere. 
Der opstod tvivl om hvor vidt der var én fejl i 
dagsordenen. – Det tages op på et kommende   
bestyrelsesmøde. 

9.  
 

Afslutning og sang 
 

 

Ved Orla – Vi sang ”Åbne vidder” 

         Henning Burchard 
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