Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj
Pensionistforening
af 1993

Referat fra generalforsamlingen den 4. februar 2020 kl. 14:00 på Hjortshøj Lokalcenter.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valghandling:
a. På valg til bestyrelsen er: Leif Pedersen, Jette Pedersen, Bente Jacobsen og
Ruth Ebbesen, samt suppleanterne Conny Nielsen og Inge Christensen.
b. Revisorer: Lizza Salomonsen og Ib Sørensen. Suppleant Gudrun Cederskjold
6. Eventuelt

Leif Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for det fine fremmøde og den
støtte, det giver til bestyrelsen.
Ad 1. Bestyrelsen foreslog Kurt Gissel, som modtog valget. Valgt med klap. Kurt konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og hermed var beslutningsdygtig.
Der var 58 medlemmer til stede som sammen med 9 bestyrelsesmedlemmer udgjorde 67
stemmeberettigede medlemmer. Valg af stemmetællere kunne tages, hvis behov skulle opstå.
Ad 2. Se bilag.
Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning for årets arbejde og aktiviteter.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som hermed blev godkendt med klap.
Ad 3. Se bilag
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jette Pedersen.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor en tur til Mariager Fjord kunne være dyrere end en tur
til Samsø. Svaret var, at der blandt andet var forskellige tilskud fra foreningen til turene.
Også et spørgsmål om hvad udgiften til møder dækker. Dette blev forklaret af kassereren.
Beløbet dækker ud over bestyrelsesmøder bl.a. også udgifter til møder i Danske Seniorer.
.
Regnskabet blev herefter godkendt med klap.
Ad 4. Der var forslag fra bestyrelsen om at forhøje de to præmier i pensionistforeningens lotteri,
som lyder på 50 kr. Begge præmier blev foreslået sat op til 100 kr., således at præmierne nu er
300, 200 og 3 gange 100 kr. To gange om året er der også en præmie på 500 kr. Der var ingen
indvendinger fra salen mod forslaget, som hermed blev vedtaget med virkning fra januar 2020.
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Ad 5. På valg til bestyrelsen var Leif Pedersen, Jette Pedersen, Bente Jacobsen og Ruth
Ebbesen, samt begge suppleanter, begge revisorer og revisorsuppleanten. Da alle var villige til
genvalg, blev der ikke holdt afstemning. Alle blev valgt med klap.

Ad 6. Ove Overgaard meddelte fra Egnsarkivet, at et arrangement annonceret til den 20.02.2020
har måttet aflyses. Kunne ikke nå at blive meddelt i Skjalden.
Herefter afsluttede Kurt generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Kurt fik tak for sin indsats fra både formanden og forsamlingen.
Generalforsamlingen afsluttedes i hyggelig stemning med kaffe og kage.

Dirigent Kurt Gissel

Umiddelbart efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at fortsætte med den hidtidige
konstitution:
Formand
Leif Pedersen
Næstformand
Kaja Mizzi
Kasserer
Jette Pedersen
Sekretær
Ruth Ebbesen
Medlemsregistrator
Inger Hansen
Kontakt til Skjalden
Bente Jacobsen
Lokalereserv. Place2Book Jette Knudsen
Suppleanter
Conny Nielsen
Inge Kristensen

Referent Ruth Ebbesen
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