
Generalforsamling 12. september 2021
Fremmødte medlemmer: 26

1. Valg af dirigent og referent:   Peter Schultz blev valgt til dirigent og Karen Bredahl til 
referent. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 
og dermed lovlig.

2. Formandens beretning.   Jytte fremlagde årsberetningen, som efterfølgende blev godkendt. 
Beretningen findes andetsteds på hjemmesiden i sin fulde ordlyd.

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fremtidigt kontingent):   Susan
Seldal fremlagde regnskabet for 2020, som efterfølgende blev godkendt. Budgettet for 2021 
blev fremlagt, kontingentet fastholdes på 200 kr.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab:   Det 
foreslås, at overskuddet bruges til renovering af huset. Bestyrelsen tager stilling til, hvad der
er mest presserende. Dette forslag blev vedtaget. Det er vigtigt at kulturafdelingens penge 
ikke inddrages til vedligeholdelse, men forbliver kulturafdelingens. Desuden er bestyrelsen 
opmærksom på at søge fonde.

5. Indkomne forslag:   Der var ikke indkommet nogen forslag.
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen  .   På valg er Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen og 

Peter Niemann. Alle er villige til at modtage genvalg. Desuden opstiller Henrik Koch. 
Stemmetællere er Elsemarie Brøndum og Brian Søgaard. Stemmetallene er som følger: Jytte
25, Jette 23, Peter 14, Henrik 15. Jytte, Jette og Henrik er valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter.   På valg er Karen Bredahl og Sus Foo. Begge er villige til at modtage 
genvalg. Desuden opstiller Peter Niemann. Alle tre bliver valgt til suppleanter.

8. Eventuelt.  

Sander: Skiltet med ”Vild natur ønskes” er forsvundet. Det er vel positivt, at nogen gerne vil
have det  Sander opfordres til at lave et nyt.

Susan Bieber: Susan har indtil nu stået for baren, men magter ikke mere det fysiske arbejde 
med at slæbe. Hun vil gerne fortsat stå for regnskabet. Der er ønske om, at baren har sin 
egen konto. Det tager bestyrelsen op.
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