Faglige seniorer Brøndby
Referat af Generalforsamlingen den 20. august 2020
Pkt. 1

Valg af dirigent, Benthe Petersen valgtes.

Pkt. 2

Formandens beretning: Ved vores ekstraordinære generalforsamling den 09. maj 2019 blev Leif Sønderby på 62 år valgt som ny kasserer i klubben. Erna hjælper den nye kasserer med det praktiske, da
han skal passe sit arbejde. Leif har lavet en hjemmeside til klubben og Facebook. Klubbladet trykkes
på kommunens trykkeri, og står på alle biblioteker i kommunen. Vi er på KultuNaut – den elektroniske
kulturguide. Der var skovtur til Gerlev Kro 29.8.2019. Vi blev hentet af bussen ved Fakta kl. 10. Vi var
på en skøn tur til en kirke med en drikkepause, derefter kørte vi ad små veje til kroen, det var en rigtig
hyggelig tur. Der var Høstfest den 17.10.2019 med turnering i billard. Vinderne blev Gunnar – Bent og
Wilhelm. Derefter var der frokost. Der var julefest med musik den 12. 12.2019. Det var julefrokost
med det hele, Joan Munkholm med band underholdt os, og der var 2 som dansede.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab: Regnskabet blev godkendt efter besvarelse af spørgsmål fra
Anders Holgaard omkring bankgebyrer og bårebuket.

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag: Efter debat tilbagekaldte Forslagsstilleren forslag 1-2 – 3 og 4
Forsamlingen vedtog vedtægtsændringer:

§1

Ændres til : Klubbens Navn er Faglige seniorer Brøndby. Stiftet 5. november 1982.

§ 2. stk 1

Ændres til: Klubbens formål er at samle alle pensionister og efterlønsmodtagere i Brøndby Kommune i
en tværfaglig klub.

§ 2. stk 2

Ændres til : Klubben er tilsluttet Landsforeningen Faglige seniorer for derigennem at varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser ved afholdelse af møder, foredrag og andre aktiviteter.

Pkt. 5

Medlemskontingentet er uændret 125 kr.

Pkt. 6

Valg:
På valg er:
Næstformand: Bent Husmer, genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Vilhelm Lauersen, genopstiller
Bestyrelsessuppleant: Gunnar Jørgensen genopstiller ikke, valgt er Anders Peter Holgaard
Bestyrelsessuppleant: valgt er Wilfredo de Leon Santos (Willy)
Revisor Jonna Dyhl, genopstiller
Revisor Grethe Mietke genopstiller som revisorsuppleant
Ny revisor er Benthe Petersen

Alle er valgt med applaus.
Pkt. 7

Fremtidigt virke:
Kassereren havde fået en henvendelse fra TV 2. Der blev nedsat et udvalg: Leif, Lene og Jonna, som
skaber kontakten.
Der bliver julefrokost på SiXpence den 26.11. 2020.
Leif får lavet endnu en nøgle så der er i alt 4 som har adgang til lokalet.

Pkt. 8

Eventuelt: Vi er medlem af Faglige seniorer og Danske seniorer
Vi holder øje med vores kapitalkonto, idet vi agter at festligholde vores 40 årsjubilæum i år 2022.

Referent Jonna Dyhl.

