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Todbjerg, Mejlby og Hjortshoj
Pensionistforening
af1993

VI H E L P E R

HINANDEN

Referat fra generalforsamlingen den 6. februar 2018 kl. 14:00 pa Hjortshoj Lokalcenter.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab
Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslar, at afgaende formand Villy Jensen udnaevnes til aeresmedlem af
foreningen.
5. Valghandling:
a. Pa valg til bestyrelsen: Villy Jensen (genopstiller ikke), Jette Pedersen, Ruth Ebbesen
og Bente Jakobsen.
6. Eventuelt
To mulige rejsemal til sommer praesenteres kort. Generalforsamlingen kan herefter give
udtryk for, hvilket rejsemal man foretraekker.

Villy Jensen bod velkommen til generalforsamlingen og takkede for fremmodet, som er vigtigt for
bestyrelsens arbejde.
Ad 1. Bestyrelsen foreslog Jens Jorgen Simonsen, som modtog valget. De fremmodte gav
applaus. Jens Jorgen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtasgterne
og hermed var beslutningsdygtig.
Der var 57 medlemmer til stede som sammen med 7 bestyrelsesmedlemmer udgjorde 64
stemmeberettigede medlemmer. Som stemmetaellere valgtes Lizza Salomonsen og Anni Rydahl.
Ad 2. Se bilag.
Villy Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for arets aktiviteter og foreningens muligheder og
okonomi. Villy gjorde ogsa opmaerksom pa, at bestyrelsen mangier supplering for at vaere
arbejdsdygtig.
a. Til beretningen blev der stillet sporgsmal til foreningens tilskud pa 5000 kr. til Multihus i
Hjortshoj. Det blev anfort, at der kommer privat erhverv ind i huset. Hvad siger vi til det?
Ville man stotte andre tiltag i omradet? Bestyrelsen noterede sig utilfredsheden.
b. Det blev droftet, hvad der skal ske med tingene fra Asmusvej. Der var stemning for, at vi
beholder Kibask teltet til udlejning og afsastter resten til gode formal i omradet, for eksempel
Modeljernbanen.
Ad 3. Se bilag,
Regnskabet blev gennemgaet af kasserer Jette Pedersen.
Der var ingen sporgsmal til regnskabet som dermed blev godkendt.
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Ad 4. Bestyrelsens forslag, om at afgaende formand Villy Jensen udnaevnes til aeresmedlem af
foreningen, blev vedtaget med klapsalve.
Ad 5.
a. Pa dirigentens efterlysning af nye medlemmer til bestyrelsen meldte to sig parat til valg:
Leif Pedersen og Else Waaben
b. Der afholdtes derefter skriftlig afstemning mellem Jette Pedersen, Ruth Ebbesen, Bente
Jakobsen, Leif Pedersen og Else Waaben. Herved valgtes Jette, Ruth, Bente og Leif som
bestyrelsesmedlemmer og Else som suppleant.
c. Revisorer Lizza Salomonsen og Inge Nielsen blev genvalgt.
Ogsa revisorsuppleant lb Sorensen fortsaetter efter aftale.
Ad 6.
a. De to rejsemal til arets rejse blev praesenteret af Inger. Efter en Nile tasnkepause var der
vejledende afstemning ved handsopraekning. Denne viste et paent flertal for rejsen til
Polen, som bestyrelsen derfor vil arbejde med sammen med de graa busser.
b. Et sporgsmal om okonomien ved afviklingen af jubilaeumsfesten blev besvaret af Bente.
De 200 kr., som deltagelsen koster, er prisen for mad. De ovrige udgifter daekkes af
foreningen.
c. Kaja holdt en lille tale med tak til Villy for hans store indsats for foreningen og hans
behagelige made at vaere formand pa! Villy fik derefter overrakt to meget smukke fade, et
stort og et mindre, samt en flot buket blomster. Samtidig fik han ogsa et bevis pa
aeresmedlemsskabet.
d. Villy takkede for gaverne. Han udtrykte samtidig stor taknemmelighed for den tillid og den
opbakning, der var vist ham igennem hans tiarige periode i pensionistforeningen.

Herefter afsluttede Jens Jorgen generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Jens Jorgen fik tak for sin indsats fra alle.
Villy afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmodet og den gode stemning.

Dirigent Jens Jorgen Simonsen

Referent Ruth Ebbesen
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