
tr'rederiksklu bben,Aabenraa

Generalforsamlins (162). søndas d. 7. nov. 2010

0) Formanden byder velkommen og vi synger en sang
1) Valg af dirigent

a. Bestyrelsen foreslår direktør Sten Hansen

o Foreningens medlemstal: 201
o Tilstedeværendemedl.:
o Med hensyn til lovlighed så skal generalforsamlingjfr. vedtægter alholdes inden

udgangen af november måned. Vedtægteme siger ingenting om indkaldelse, men
indkaldelse er som sædvanlig sket skiftligt og skulle være modtaget med posten
eller pr. mail d. I l. oktober.

2) Bestyrelsensberetning
a. V. forrranden (debat finder sted sammen med og efter næste punkt - (beretning skal

ikke godkendes) regnskabet
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

a. Kasserer Erik Niebuhr gennemgår det udleverede regnskab og foreslår uændret
kontingent på k.250 i$ligt.

4) Fastsættelse af kontingent
a. Kassereren har foreslået uændret kr. 250 - dirigenten gennemfører

5) Valg af formand
a. Formanden er på valg hvert år. Svend Nielsen har erklæret sig villig til genvalg

6) Valg til bestyrelse
7) I år afgår efter tur Anette Holck og Erik Niebuhr. Begge er villige til at modtage genvalg.
8) Valg afrevisor

a. Eiler Schiitt og Mogens Winther er på valg. Begge har erklæret sig villige ti1
genvalg.

b. Valg afrevisorsuppleant. Leif Hansen er på valg. Er villig til genvalg.
9) Eventuelt

a. Formanden ønsker at frer ægge programmet for det kommende år. Ønsker
tilkendegivelser og gerne forslag til forbedringer.

b. Finn Hove vil præsentere foreningens nye hjemmeside, herunder et nyt
tilmeldingssystem.

c. Efter evtl. debat afslutter formaoden generalforsamlingen.
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Referat fra ceneralforsamling (nr. 162) den 7. november 2O1o kl. 19.00 på Folkehjem

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog direktør Steen Hansen, som blev valgt, Steen Hansen takkede for
valget og fastslog, at indkaldelse til generalfoEamling var i overensstemmelse med
reglerne og derfor beslutningsdygtig. Der var ca. 120 fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning
Svend Nielsen bød velkommen til alle især æresmedlemmer og nye medlemmer.
Foreningen har 201 medlemmer, hvilket er 6 mere end sidste år.
I stedet for lavere kontingent for enlige har bestyrelsen besluttet, at enlige kan tage en
Ledsager rned til alle arrangementer,
Foreningen har fået en ny hjemmeside med stor hjælp fra Finn Hove.
Årets arrangementer blev gennemgået.
Der har deltaget i alt 737 i diverse arrangementer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Erik Niebuhr gennemgik det udleverede regnskab
Regnskab og beretning blev behandlet under et,
En opsplitning af posten pbs, gebyrer og bestyrelsesmøder blev efterlyst.
En kolonne med regnskabstal fior foregående år blev efterlyst.
Bestyrelsen undersøger, hvad der er muligt og praktisk.
Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev uændret 250,- kr.

5. Valg af formand
Formanden er på valg hvert år. Svend Nielsen erklærede sig villig til genvalg. Blev
genvalgt.

6. Valg til bestyrelse. Efter tur afgår Erik Niebuhr og Annette Holck.
Begge blev genvalgt.

7. Valg af revisorer
Mogens Winther og Eiler Schiitt blev genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant
Leif Hansea blev genvalgt

9. Eventuelt
Svend Nielsen takkede for genvalg.
Arrangementer for 2011 blev gennemgået
Finn Hove gennemgik den nye hjemmeside og orienterede om login til arragementer.
Steen Hansen sluttede af og takkede for god ro og orden.


