
Referat af Generalforsamling

Torsdag d. 31. marts 2022 

Til stede: 28 medlemmer

Referent: Edith Rogild

1: Valg af dirigent og referent: Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog
Normann Frederiksen som dirigent. Normann Frederiksen blev 
valgt uden modkandidat. Dirigenten foreslog Edith Rogild som 
referent. Hun blev valgt uden modkandidat. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2: Beretning om foreningens 
arbejde:

Formanden berettede om 2021 og  vores aktiviteter.
Perioden har igen været præget af coronasituationen, dog 
har det været muligt at gennemfører nogle 
slægtsmandage i efteråret 2021 i formiddags- og 
eftermiddagshold.
Der har været afholdt udflugt til Frilandsmuseet i maj 2021.
Generalforsamlingen blev udskudt til 26.august 2021.
Flere af de aflyste foredrag fra foråret lykkedes det at 
afholde i efteråret.
Bestyrelsen har afholdt  et antal bestyrelsesmøder og har 
forsøgt at holde medlemmerne orienteret via nyhedsbreve.
Planlægningen af programmet for 2022 er i gang, flere 
aflyste møder vil nu kunne afholdes.
Foreningens hjemmeside er opdateret af Webmaster 
Kirsten Andersen - tak for det.
Foreningens 25 års jubilæum d. 23.april 2022 har 
bestyrelsen besluttet at udskyde festligholdelsen af til 
efteråret.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3: Aflæggelse af foreningens 
regnskab:

Kassereren  aflagde regnskabet. Igen er der tale om et 
"pænt overskud" som følge af coronasituationen.
Derfor er 2022 kontigentfrit.
Der er et overskud på ca. 7.607 kr, mens beholdningen 
udgør ca. 50.301 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.



5: Kassereren fremlægger 
budget og bestyrelsens forslag 
til kontingent for næste 
regnskabsår:

Budgettet for 2022 blev gennemgået.

I 2022  er der budgetteret med et "underskud" på ca. 
17.200 kr, dels som følge af kontigentfriheden og dels som
følge af arrangementer og afholdelse af jubilæet.

Driften gennemføres ved at bruge af beholdningen.

Budget og plan blev godkendt.

6: Valg af medlemmer til 
bestyrelsen:

På valg var:
Poul Wachmann
Flemming Pantmann
Begge var villige til genvalg - og blev valgt.

7: Valg af suppleanter På valg var:
Gert Thaulow
Anette Hansen ( modtager ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog Edith Rogild som ny suppleant.
Både Gert Thaulow og Edith Rogild blev valgt.

Bestyresrelsen takkede Anette Hansen for hendes arbejde
i bestyrelsen.

8: Valg af revisor: På valg var : Søren Slotsaa - villig til genvalg - blev 
genvalgt.

9: Valg af revisorsuppleant: På valg var : Erik Dam - villig til genvalg - blev genvalgt.

10: Eventuelt: Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden under 
generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen.
Herefter var foreningen vært ved forfriskninger og lidt 
spiseligt som Anette Hansen stod for.

Normann Frederiksen

Dirigent

Edith Rogild

Referent


