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Referat af generalforsamling den 25.1.2015

Ad.1: Valg af dirigent og referent
Formand Jens Anthon Christensen bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer og Per Vosgerau blev 
herefter valgt som dirigent. Idet vores sekretær Karin Sørensen er flyttet til Fyn og har valgt at udtræde af 
bestyrelsen blev Jens Anthon valgt som referent. 
Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i tide og dermed lovlig.

Ad. 2: Beretning fra bestyrelsen
Jens Anthon henviste til den rundsendte beretning, som væsentligst omfatter en liste over årets 24 
arrangementer. Han takkede for den store tilslutning til alle arrangementerne, som vidner om en aktiv 
forening med god opbakning fra medlemmerne. 
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3: Beretning fra interessegrupperne
Der har ikke været nedsat interessegrupper i det forløbne år, men foreningens hjemmeside blev kort 
diskuteret. Poul Erik Kristensen, som holder styr på hjemmesiden, opfordrede medlemmerne til at komme 
med indlæg og billeder fra ture og arrangementer. Det blev besluttet at dagsordener, beretninger, 
regnskaber og referater fra generalforsamlinger skal lægges ind på hjemmesiden.

Ad. 4: Revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet var rundsendt inden generalforsamlingen. Kasserer Tonny Lund Jensen gennemgik regnskabet, 
som blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til punkter på dagsordenen

Ad. 6: Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen
Forslag til emner på kommende kurser blev drøftet herunder forslag til kursusinstruktører. Følgende blev 
nævnt: Torrild Aasen, Rasmus Nielsen (Trias), Lars Kristensen, Rune Cygan Barslund, Frederik Pusternic, Pia 
Nørgaard, Ivan Damgaard. Bestyrelsen opfordres til at overveje datoen for vores kommende sommerfest 
idet den falder sammen med DGI kurset i Stoholm.

Ad. 7: Godkendelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent.
Tonny har udarbejdet et budget, som blev godkendt. Dog skal vi opsige aftalen om den ugentlige annonce i 
Viborg Nyt. Det blev vedtaget at kontingent for foreningen forbliver uændret. 200 kr for et medlem og 300 
kr for en familie.

Ad. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Pia, Tonny og Jens Anthon var på valg. Alle modtog genvalg.
Karin er flyttet til Fyn og har derfor valgt at træde ud af bestyrelsen. Suppleanten Ella Kjeldsen indtræder i 
stedet i bestyrelsen, og er på valg til næste år.



Ad. 9: Valg af suppleant til bestyrelsen
Idet Ella har suppleret Karin i bestyrelsen blev Annelise Kjellerup valgt som ny suppleant.

Ad. 10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Poul Erik Kristensen og Johannes Jensen blev genvalgt som revisorer. Som afløser for Annelise valgtes Willy 
til revisorsuppleant.

Ad. 11: Eventuelt.
Tonny opfordrede foreningens medlemmer til at oplyse deres fødselsdatoer på en liste til DGI. Herved åbner
DGI for en mere direkte kommunikation med de enkelte medlemmer.
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