
Referat af 100-mands Foreningen 1931´s 

ordinære generalforsamling d. 26.02.07 

afholdt i Den Danske Kro, Kbh. 
 

 

1. Valg af dirigent og referent.  
 Ved stående applaus valgtes Michael M. Christensen som dirigent. 
 Ved massiv mobning, initieret af keyboardejeren Jørn Rasmussen, udpegedes 
 undertegnede, Paul Francis til referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning v./ formand Holger Rønnow. 
./. Se vedlagte. 
 På formandens opfordring mindedes de tre medlemmer der døde i det for- 
 gangne år. 
 Indlægget afsluttedes dels, på formandens opfordring, af et mindeværdigt 
 ”leve” for foreningen, dels storslået applaus til formanden for den dejligt  
 tidsafpassede indsats. 
 
3. Regnskab for 2006. 
 Kassereren gennemgik regnskabet, og oplyste forsamlingen at årets under- 
 skud skyldtes ekstraordinære udgifter til sommerfesten, idet denne i 2006 
 også var jubilæumsfest. Ingen mindeværdig applaus ved tiltrædelsen af dette 
 punkt. 
 
4. Fastsættelse af præmie. 
 Kassereren belærte forsamlingen om, at det indbetalte beløb ingenlunde – nu 
 og i al fremtid – kan benævnes kontingent. Men, da der jo er tale om en  
 forsikring (og ikke en festforening red.), betales der altså præmie. Kassereren  
 kunne i øvrigt tilføje, at netop dette substantivs plurale form også er  
 ”præmie”.   
 Således oplyst tiltrådte forsamlingen, under applaus, kassererens forslag om 
 at fastholde kontingentet på det nuværende leje - 480 kr. årligt, idet det af 
 kassereren oplystes at foreningen bed det nuværende aktivitetsniveau kunne  
 fortsætte 40 år endnu (der skænkedes ikke vi unge medlemmer en tanke red.) 
 
5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp. 
 Kassereren foreslog begge beløb fastholdt – hhv. 50. kr. i sygedagpenge i 
 maks. 90 dage og 1.200 kr. i begravelseshjælp maks. 1 gang. Punktet 
 tiltrådtes under nogen applaus. 
 
6. Indkomne forslag. 
 Bestyrelsen oplyste, at der ingen forslag var. 
 
7. Valg til bestyrelsen 2 pladser. 
 Holger Rønnows(99) og Rita Bonkes(43) mandater var på valg. Begge  
 genvalgtes under stor applaus uden modkandidater.  



8. Valg af revisorer og suppleanter. 
 I   Bestyrelsessuppleant: Jens Gundorph(4) valgtes under applaus 
 II  Kritisk revisor:     Lis Bjerring(89) valgtes under applaus 
 III Regnskabsrevisor:    Aage Bonde Larsen(91) valgtes under applaus 
 IV Revisorsuppleant:      George Forbat(54) valgtes under applaus 
 
9. Eventuelt. 
 Appetitløse medlemmer fyldte punktet ud med div. 
 - Forslag til sommerfestlokalitet, MGP / skibet bag operaen / swingertur til 
 Bornholm. 
 - Antallet af medlemmer er pt. ca. 80 – så der skulle være plads til 20 
 medlemmer mere. Ved referentens bord så man gerne en tilgang af 
 yngre fingernemme kvindelige musikere – gerne fløjtespillere. 
 
Mødet hævedes efter ca. 25. min. (hvilket er lige i overkanten red.) 
 
 
Paul Francis 
Hundested 26.02.07 
  


