
REFERAT 

GENERALFORSAMLING 2021 

Sted: Aktivitetscenter Munkesøen, spisestuen. 

Tid: 13:00 Kl. 

Antal: 19 medlemmer 

 

 Formanden bød velkommen. GF skulle været afholdt i marts, men p.g.a. Covid kunne det 

ikke lade sig gøre. 

Ad 1. Dirigent: Inge. 2 Stemmetæller: Mette og Jette. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning: for 2019 og 2020. Se vedlagte. 

Ad 3. Regnskab: Der skete lidt mere i 2019 end 2020. Der er lidt penge på kontoen. Der er skiftet bank                                                                                                                                                                           

fra Jyske Bank, til Arbejdernes Landsbank. 

Ad 4. Indkomne forslag: Ingen forslag. 

Ad 5. Kontingent og indmeldelsesgebyr: Uændret. 

Ad 6. Valg af formand: Jens Anker Jensen, blev enstemmig valgt. 

Ad 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Tom Midtgaard, blev valgt, i stedet for Jens Anker. 

Ad 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jes Larsen blev genvalgt og Per Korskjær blev valgt i stedet for 

Tom. 

Ad 9. Valg af 2 revisorer: Jørgen Nielsen og Marianne Iversholt blev genvalgt. 

Ad 10. Valg af 2 revisorsuppleanter: Camilla Schæfferbo blev genvalgt og Jette Olsen blev nyvalgt. 

Ad 11. Eventuelt: Claus, Tom mener vi skal tale om kolonne-kørsel, vi kører ikke godt nok. Jette, om 

der ikke er et sted man kan læse om det. Det er der på hjemmesiden. John, vi skal huske at samle os 

ved vejkryds, køre op på side af hinanden. Per, vi fylder for meget når vi kører, der skal holdes 

bremseafstand til den foran. Marianne, det er tit der ikke holdes øje med den bagved, det skal vi 

huske. Jan, inden vi kører, skal der informeres om hvordan vi kører. Per, hvordan tiltrækker vi nye 

medlemmer? Bestyrelsessuppleanter, med til bestyrelsesmøder, var det ikke en ide? Bestyrelsen vil 

tage dette op på først kommende møde. Der blev også snakket om et nyt mødested, f.eks. 

Havneparken. Dette vil bestyrelsen også tage op. 

     Claus takkede for tiden som formand, og sagde tillykke med valget til Anker, og for god ro og orden. 

Ikke mere for denne gang, og så var det tid til at spise, klubben stod for smørrebrød, som var købt på 

OK tanken.  

                                                                                                                              p.b.v. 

                               Sekretær 


