Referat af generalforsamlingen 2011
Søndag d. 27. februar kl. 16 – 20 på Rest. Allégade 10, Frederiksberg.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning v/ formanden.
Regnskab for 2010. Det reviderede regnskab findes optrykt på bagsiden af
indkaldelsen
Fastsættelse af præmie/kontingent.
Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp.
Indkomne forslag
Valg af
i. formand
ii. næstformand
iii. bestyrelsessuppleant
iv. kritisk revisor
v. regnskabsrevisor
vi. revisorsuppleant
Eventuelt

4.
5.
6.
7.

8.
------ad
ad
ad
ad

4)
5)
7)
7)

Kassereren foreslår uændret kontingent (520,- / år = 130,- / kvartal)
Kassereren foreslår uændrede takster, hhv. 50,- og 1200,i) & ii) Valgene gælder for 4 år
iii) – vi) Valgene gælder for 1 år

Ad 1)

Ivan Liljebæk valgtes til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Michael Møller Christensen valgtes til referent

Ad 2)

På grund af formand Holgers sygdomsfravær aflagde kassereren bestyrelsens
beretning.
Efter at have hilst alle fra Holger og Lis bad han forsamlingen mindes foreningens
æresmedlem pianisten Henry Rasmussen (f. 9/1 1917) som afgik ved døden den 2.
februar 2011 i en alder af 94 år. Ære være Henry Rasmussens minde.
Foreningen har i 2010 haft 80 medlemmer i gennemsnit. Mødeaktiviteten var:
Revisionsmøde1/2, Generalforsamling 28/2, Bestyrelsesmøde 16/5, Sommerfest
29/8, Bestyrelsesmøde 23/11.
Ved sommerfesten i Allegade 10 deltog 42 medlemmer og 16 gæster, i alt 58
personer. Tak til George Forbats trio som underholdt os på fornem vis.
I 2010 har foreningen udbetalt i alt 13.475,- i sygedagpenge og refusion af
lægeregninger. Der er ikke udbetalt begravelseshjælp.
Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.

Ad 3)

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1/1 – 31/12 2010.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4)

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent for 2012 (520,- / år).

Ad 5)

Generalforsamlingen godkendte uændrede takster for sygedagpenge (50,- /
sygedag) og begravelseshjælp (1.200,-).

Ad 6)

Der forelå et forslag fra bestyrelsen om reviderede vedtægter. Kassereren
gennemgik
forslaget paragraf for paragraf og efter en god og opklarende debat godkendte
generalforsamlingen hovedparten af den foreslåede revision. Det gælder
paragrafferne 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18 og 22 i de gamle vedtægter. Forslaget
om revision af paragrafferne 1, 23 og 24 i de gamle vedtægter forkastedes.
Generalforsamlingen godkendte herefter vedtægterne i deres helhed med ændringer
af ordlyd og paragrafnumre.

Ad 7)

Valg af formand:
Holger Rønnow genvalgtes med akklamation for en ny 4-årig periode.
Valg af næstformand:
Steen Holkenov genvalgtes med akklamation for en 4-årig periode.
Valg af bestyrelsessuppleant:
Jens Gundorph genvalgtes med akklamation for en ny 1-årig periode.
Valg af kritisk revisor, regnskabsrevisor og revisorsuppleant:
Lis Bjerring, Aage Bonde Larsen og George Forbat valgtes alle med akklamation for
en ny 1-årig periode.

Ad 8)

Der var ingen som ønskede ordet under ”eventuelt”.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter medlemmerne koncentrerede sig om mad og
drikke.

Referent:
Michael Møller Christensen

