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Notat fra ordinær generalforsamling den 24. maj 2011. 
 
Dags-  
orden: 1. Valg af ordstyrer 
 2. Beretning 
 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg til bestyrelse, formand (for 1 år), kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1  
  suppleant  
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 7. Eventuelt 
 8. Lodtrækning 
 
 Formanden, Henrik Nykvist Svendsen, bød velkommen. 
 
ad 1 Judith Nielsen blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 
 
ad 2 Der var udsendt skriftlig beretning, som formanden kommenterede, denne blev her-

efter enstemmigt vedtaget.   
 
ad 3 Kassereren knyttede et par bemærkninger til regnskabet, og dette blev herefter en-

stemmigt godkendt. Kontingentet blev foreslået forhøjet til kr. 50,- pr. måned af be-
styrelsen. Kontingentet er i dag kr. 40,- pr. måned. Kontingentforhøjelsen blev også 
vedtaget. Kontingentforhøjelsen træder i kraft den 1. juni 2011. 

 
ad 4 Der er et indkommet forslag fra Keld Hansen og Jane Færch Stensler. Forslaget er 

en ændring til vedtægternes paragraf 8. Teksten til forslaget er: Medlemmer, hvis 
lod udtrækkes, men som ikke er til stede på Generalforsamlingen og heller ikke har 
indsendt prioriteringsliste, er ikke berettiget til gevinst. Dette blev uddybet sådan at 
”ikke berettiget til gevinst” betyder at ens lodder går videre til næste års lodtræk-
ning. Forslaget blev debatteret. Forslaget faldt ved afstemning ved håndsoprækning.  

 
ad 5 Formand Henrik Nykvist Svendsen træder tilbage som formand efter 1 år af sin 

valgperiode. Bestyrelsen foreslår Trine Kobberø, der modtog valg som formand for 1 
år. Kasserer Inge Ballegaard modtager genvalg og blev valgt. Bestyrelsesmedlem-
met Birte Agervold ønskede ikke at genopstille, suppleant Uni Byrgesen indtrådte i 
bestyrelsen som medlem. Bestyrelsesmedlem Bente Bisp modtager genvalg og blev 
valgt. Da Uni Byrgesen er blevet bestyrelsesmedlem er supleantposten blevet ledig. 
Bestyrelsen foreslår Lajla Klamer, der blev valgt. Ulla Puck træder ud af bestyrelsen 
og dermed blev en supleantpost ledig for et år. Bestyrelsen foreslår Birgitte Gyde, 
der modtog valg. 

 
ad 6 Revisor Vibeke Brylle modtog genvalg. Revisorsupleant Conni Nygaard modtog gen-

valg. 
 
ad 7 Ingen bemærkninger. 
 
ad 8 Ulla Puch udtrak de 62 gevinster  
  
 
Med venlig hilsen 
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Bente Bisp p.b.v. 


