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       MØDEREFERAT 
    

 Referent: Eddy Petersen 
 

 

 

 

Generalforsamling (18 deltagere incl. bestyrelse) 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg  

6. Eventuelt 

 

Ad 1 – Torben bød velkommen til generalforsamlingen. Bad herefter 

om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Benny, som blev 

valgt. Takkede for valget. Da formanden ved velkomsten allerede 

havde konstateret, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet, gav Benny straks ordet tilbage til formanden til 

aflæggelse af beretningen. 

 

Ad 2 – Vi er 65 medlemmer. 

Året har været meget stille hvad angår arrangementer. Vi har haft 

et Beerwalk-arr., som Carsten arrangerede. Som sædvanlig et godt 

arrangement med stor deltagelse. 

På det sportslige plan kører det OK. Vi har aktive medlemmer i: 

Bowling – 16 deltagere – vores største afdeling. 

Badminton – 1 bane i Nørresundby Idrætscenter – 4 spillere. 

PC-klubben – har 7 aktive, der hygger sig hver tirsdag aften. 

Motion – få motionister – mest løb. Dog ingen aktivitet i år. 

Der bliver ikke opkrævet kontingent for 2019. Vi ændre herefter 

kontingent opkrævningen, således at vi kun opkræver en gang om 
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året for et helt år ad gangen. Opkrævning af kontingent for 2020 

udsendes i marts 2020. 

Vi afholder Julebingo i Skalborg Hallen tirsdag den 3. december. 

 

 

Kommentarer til beretningen: Ingen. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad 3 – Det reviderede regnskab lå fremme til fri afbenyttelse. 

Kassereren havde nogle få kommentarer til regnskabet: 

Kontingent i år og sidste år 

Fællesarrangementer i år og sidste år, herunder at vi sælger/køber 

en del svømmebilletter. 

Kommentarer: Der blev spurgt ind til posten under badminton. Den 

vil bestyrelsen se nærmere på. 

Lis Kragh og Ole Jensen undrede sig over, at det udskrevne 

regnskab var uden underskrifter. En fejl fra kassererens side 

måtte vi konstatere, så det bliver rettet. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

 

           Ad 4 – Ingen indkomne forslag. 

 

 

           Ad 5 – På valg er næstformand Benny Jensen, kasserer Eddy Petersen, revisor 

Peter Jonstrup og revisorsuppleant Lis Kragh Jensen. Alle – på nær kassereren - 

modtager genvalg og blev genvalgt. 

Der blev ikke valgt en ny kasserer, så Benny tager denne post også. 

 

 

           Ad 6 – Der var ingen kommentarer. 

Formanden takkede afgående kasserer for lang og tro tjeneste (24år), og overrakte 

ham en meget flot gave i form af en vin/chokoladekurv og et gavekort. 

Eddy takkede mange gange – meget flot. 

 

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Aftenen sluttede med en gang smørrebrød, øl/vand og kaffe. 

 


