
Generalforsamling d. 29. april 2003 grøndalscentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Beretning 

4. Foreningens regnskab – orientering om budget for 2003 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent og gebyr 

7. Valg af forretnings udvalget 

a. Valg af formand (for 1 år) 

b. Valg af næstformand (for 2 år) 

c. Valg af kasserer (for 2 år) 

d. Valg af sekretær (for 1 år) 

e. Valg af bestyrelsesmedlem (for 1 år) 

f. Valg af suppleant (for 2 år) 

8. Valg af revisor (for 2 år) og revisorsuppleant (for 2 år) 

9. Evt. 

 

Deltagere til generalforsamlingen: ca. 46 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent. 

Lykke bød alle deltagere velkommen. Niels Christiansen var inviteret af FU til at deltage som 

dirigent og valget faldt på ham. Niels takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var  

indkaldt som lovene foreskriver.  

FU havde lavet en ny dagsorden og denne blev godkendt af deltagerne. 

Lykke Christensen blev valg som referent. 

 

2. Valg af stemmeudvalg. 

Tonni Kristensen og Lilian Nielsen blev valgt til stemmeudvalg. 

 

3. Beretning. 

Niels gennemgik beretningen hurtigt og deltagerne fik en mulighed for at læse beretningen 

igennem, da denne ikke var sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Der var 

tilfredshed med beretningen og denne blev godkendt. 

 

4. Foreningens regnskab – orientering om kontingent og gebyr. 

Der var en gennemgang af regnskabet. Der var ingen kommenterer. Ligesom der ikke var nogen 

kommenterer til budgettet for 2003.  

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget nogen indkomne forsalg. 

 

6. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 

Det blev besluttet at fastholde kontingent og gebyr hidtil. 

 

 



7. Valg af forretningsudvalg. 

a. Formand:   Lykke Christensen 

b. Næstformand: Martin Raabjerg 

c. Kasserer:  Lene Lund-Sørensen 

d. Sekretær:  Jonna Poulsen 

e. Bestyrelsesmedlem: Hans Hansson 

f. Suppleant:  Mona Nielsen 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Jørgen Bolgers blev valgt som revisor og Paulo Zangrando blev valgt som revisorsuppleant. 

 

9. Evt. 

Yvonne ville gerne have at foreningen takkede Grethe for hendes store arbejde i Lavia. Der skal 

lyde en stor tak til Grethe. Vi vil købe noget vin som tak. Der skal også lyde en tak til det 

midlertidige FU for deres arbejde. 

Martin fortalte, at det nye FU vil arbejde på at opdatere der nuværende vedtægter i det næste år og 

forhåbentlig vil der ligge et ændrings forslag til næste generalforsamling. Samtidig blev der gjort 

opmærksom på at afdelinger der ikke yder et stykke arbejde i løbet af året vil blive nedlagt. 

Niels sluttede af med at takke for god ro og orden. 

 

                                           D. 2. maj 2003 Lykke Christensen 

 

  

 

 

 

 


