VIBENSHAVES VENNER
Generalforsamlingen for kalenderåret 2019 gennemført søndag den 8. marts 2020

Referat af generalforsamlingen

I alt 53 medlemmer havde tilmeldt sig. Heraf var der afbud fra 3 medlemmer pga.
sygdom, mens 3 andre udeblev.
Der var således 47 veloplagte medlemmer inklusive bestyrelsen til stede.
Dagsorden
1. Som dirigent valgtes Bent Rasmussen (Alex Rasmussen var planlagt til
at varetage dirigentopgaven, men da han sygemeldte sig, måtte en ganske
uforberedt træde til). Bent gjorde hvad han kunne, men desværre
smuttede nogle procedurer undervejs.
Forsamlingen godtog Dorte Geertsen og Ulla Holmbæck som referenter.
2. Formanden – Lone M. Jensen - aflagde beretning. Der var en del
kommentarer til såvel formen som distribueringen.
I det væsentligste var der tale om at Lizzie Pind spurgte til muligheden
for at kunne få tilsendt såvel årsberetning og referater hen over året.
Formanden svarede beredvilligt på hvilket besvær, det ville medføre for
bestyrelsen. Formandens besvarelse faldt Knud Ougtvig for brystet og
mange tilstedeværende deltog i den efterfølgende debat. Forsamlingen
godkendte beretningen.
3.

Årsregnskab 2019 til blev godkendt.

4.

Årsbudget, herunder kontingentfastsættelse for 2020 blev ligeledes
godkendt.

5

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Berit Nielsen ønskede at blive opstillet til bestyrelsen. På valg var Lone
Jensen, Jørgen Olsen og Dorte Geertsen der genvalgtes. Berit Nielsen
valgtes med tak.
Hanne Nielsen, der ikke havde ønsket at fortsætte, udgik.
Formanden takkede Hanne for hendes store arbejde for Vennerne og
overrakte hende en buket blomster og forsamlingen klappede.
Suppleanterne Jytte Ravn og Alex Rasmussen var ikke til stede, men
havde forlods givet tilsagn om at fortsætte, hvis det det ønskedes. Det

gjorde det, og forsamlingen klappede igen.
Revisor Birgitte Hansen genvalgtes mens Lizzi Pind er valgt som revisor
repræsentant.
Der var ikke indkommet forslag.
Eventuelt. Umiddelbart intet til eventuelt
Herefter takkede dirigenten formelt for ro og orden hvorefter vi nød en
herlig frokost hvor der blev skålet for Vibenshaves Venner.

