Referat af generalforsamling torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00 i klublokalet.
Der var arrangeret fællesspisning for 35 tilmeldte. Cafeen havde lavet en rigtig god gang guleærter med
tilbehør. VMV gav en øl eller vand til spisningen. Til generalforsamlingen fremmødte ca. 40 medlemmer så
klublokalet var fyldt til bristepunktet.
1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen pegede på Kurt Sørensen som dirigent.
Generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden blev vist på storskærm og Kurt
forespurgte forsamlingen om alle var tilfreds med dette. Papirudgave var besparet væk. OK fra alle
deltagere. Stemmetællere blev Jens-Åge og Rasmus
2. Bestyrelsens beretning ved formanden Formanden startede beretningen med at vi et kort øjeblik
mindedes Leif Jensen – fotograf. Beretning blev oplæst og efterfølgende godkendt. Niels fik
overrakt 2 fl. Vin som tak for det store arbejde han har gjort som kasserer og bladredaktør.
3. Regnskabets forelæggelse ved kasseren Regnskab blev uddelt. Niels fremlagde regnskabet som
blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent Kontingent uændret, fortsat kr. 180,- årligt
5. Indkomne forslag
a. Ingen
6. Valg af bestyrelse i henhold til paragraf 6
Niels Bols – modtager ikke genvalg
Kurt Jensen –
Jan ”Gørlev” –
Jens-Erik Laursen – modtager ikke genvalg
Niels Bols og Jens-Erik Laursen ønskede ikke at genopstille og i stedet blev Jens Åge Jensen og Søren
Jakobsen indvalgt. Kurt Jensen og Jan ”Gørlev” blev genvalgt.
2 bestyrelsessuppleanter Theis Rosschou og Henning Bang-Jensen – modtager genvalg og blev valgt
Revisor Tonny Risum – modtager genvalg og blev valgt
7. Eventuelt
Carl Aage Hartmeyer og Leif Norkvist ønsker fortsat at være ansvarlige for vores annoncører i
bladet. Formanden efterlyste eventuelle emner som ny bladredaktør. Kurt Sørensen henviste til at
bestyrelsen kunne undersøge mulighederne for at få en bogholder til at køre regnskabet. Henning
Bang takkede for fin deltagelse i de arrangementer som han har stået for i 2016. Henning vil også
sørge for at vi kan komme til Kongsgården i Sorø i 2017. Formanden spurgte forsamlingen om vi
skal prøve at lave et arrangement i Jylland for alle vores jyske og fynske medlemmer. Eventuelt hos
en MC forhandler. Generalforsamlingen syntes at bestyrelsen skulle arbejde videre med denne ide.
Generalforsamlingen var færdig kl. 20.10, hvorefter der var socialt samvær med fri snak.

