Faglige seniorer Brøndby
Referat af Generalforsamlingen den 1. juli 2021
Vi startede som sædvanlig med en sang.

Pkt. 1

Valg af dirigent, Benthe Petersen valgtes. Hun erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Tilstede var 16 medlemmer.
Valg af referent: Jonna Dyhl valgtes.

Pkt. 2

Formandens beretning: Tove Hansen var ikke til stede men havde fremsendt skriftlig beretning. Ja så
er der gået et år med lidt tumult med at måtte åbne. Lukke. Hvor mange vi måtte være??? Nu har vi
åbnet igen dejligt. Vi har fået nye medlemmer, det er jeg glad for. Håber på flere. Der er planlagt forskellige ting i resten af året. Jeg takker for hjælpen til arrangementerne. Jeg har valgt at fortsætte som
formand (på papiret). En tak til alle der hjælper til i klubben med forskellige ting. Jeg ønsker alle en
rigtig god sommer. Hilsen fra Tove.
Beretningen blev godkendt.
Benthe efterlyste hvilke arrangementer der trods Corona er afholdt i 2020.
Det var begrænset hvor mange møder vi kunne afholde i klubben, men så snart vi havde muligheden,
var vi der.
Vi havde en dejlig skovtur med efterfølgende frokost ved havnen og en dejlig julefrokost på Six pence,
hvor vi dog p.g.a. corona reglerne måtte spise i 2 hold

Pkt. 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab: Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdningen pr. 1.7.2021
udgør kr. 40.268,56

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag: I vedtægterne er der ikke et punkt som hedder valg af referent. Det
naturligste er at det bliver Pkt. 2 og at de øvrige punkter rykker en plads ned.
Forsamlingen vedtog vedtægtsændringen.

Pkt. 5

Medlemskontingentet er uændret 125 kr. årligt

Pkt. 6

Valg:
På valg er:
Kasserer/kontaktmand

Leif Sønderby

Bestyrelsesmedlem

Erna Rasmussen

Suppleant

Anders Holgaard

Suppleant

Wilfredo de Leon Santos

Nyvalgt Suppleant

Britta Sønderby

Revisor

Jonna Dyhl

Revisor

Benthe Petersen

Revisorsuppleant

Grete Mietke

Alle havde erklæret sig villige til valg og blev valgt med applaus.
Pkt. 7

Fremtidigt virke:
Vi er p.t. 29 betalende medlemmer. Leif håber ved at agiterer,alle de steder han kan
komme til det, at flere vil få øje for vores klub.
12.8 Fællesspisning ( bestyrelsen behandler hvornår vi igen skal have fællesspisning)
19.8. Skovtur til Knutenborg Safaripark. Opsamlingssteder behandles på næste bestyrelsesmøde.
23.9. holder vi åbent hus kl.9-11 (Leif laver blad samt agiterer i Seniorbladet)
23.9. afholder Kommunen frivillig fredag.
Oktoberfest evt. med billard turnering også for kvinder.
Leif har fået tilladelse til at benytte kommunens logo på vores klubblad i stedet for teksten Brøndby.
Formanden efterlyser gamle oplysninger om klubben til brug for vores jubilæum

Pkt. 8

Eventuelt:

Kassereren omtalte trøjer med klubbens logo.

Vi holder øje med vores kapitalkonto, idet vi agter at festligholde vores 40 årsjubilæum i år 2022.

Referent Jonna Dyhl.

