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Generalforsamling 2012  

Referat 

 

 

Klubben holdt sin 6. ordinære generalforsamling torsdag, den 11. oktober 

2012 i Ministeriernes mødesal F, Slotsholmsgade 12. 

 

 

Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 13. september 2012 med 

dagsorden efter Vedtægten: 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Valgt blev Henrik Wanscher, der konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. I generalforsamlingen deltog 43 medlemmer. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

Bestyrelsens beretning med regnskab var sammen med en adresseliste for 

Klubbens medlemmer omdelt til deltagerne. 

Formanden kommenterede mundtligt beretningen: 

 

 

Der er 109 medlemmer mod 106 sidste år. Desværre har vi mistet tre med-

lemmer ved dødsfald i årets løb: Erling Hulgård, Pia Bonsing og Claus 

Bjerrum. 

 

Formanden takkede for den støtte og opbakning Fødevareministeriet giver 

foreningen. 

 

Klubben har haft følgende arrangementer i beretningsåret: 

 

13. oktober 2011 Generalforsamling og møde med afdelingschef Anders 

Mikkelsen, der fortalte om EU-formandsskabet. 

 

17. november 2011 Årsfrokost. 

 

14. marts 2012 møde i TV-Lorry. 
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18. april 2012 besøg på KU-Life. 

 

23. maj 2012 besøg på Revymuseet. 

 

29. august 2012 rundvisning på Kastellet. 

 

 

Formanden nævnte, at Klubben yder tilskud til enkelte arrangementer, så-

ledes til årsfrokosten. 

 

Økonomien er fornuftig og bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent. 

 

Formanden takkede webmaster og fotograf Per B. Rasmussen for hans ar-

bejde med Klubbens hjemmeside, ligesom hun takkede beretningsskriveren 

for dennes dokumentation af Klubbens aktiviteter. 

 

Endelig takkede formanden medlemmerne for deres interesse og deltagelse 

i Klubbens virksomhed. 

 

Der var ikke bemærkninger til beretningen, der således godkendtes. 

 

 

3. Regnskab 

a. Regnskab til godkendelse. 

 

Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede at Klubbens økonomi 

fortsat ville gøre det muligt at yde tilskud til årsfrokosten og til guidede 

ture m.m. 

 

Kassereren redegjorde for posten ”Gaver ved foreningsarrangementer” der 

dækkede over merindbetalinger for kontingent hhv. for årsfrokosten. 

  

Regnskabet godkendtes. 

 

b. Budget og kontingent for det kommende år. 

På forslag af bestyrelsen blev kontingentet fastsat uændret til 100 kr. 

 

4. Eventuelle forslag 

 

Bestyrelsen havde foreslået ændring af § 6, stk. 1, i foreningens vedtægter 

for at lette videreførelsen af foreningens virksomhed ved optagelse af nye 
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medlemmer i bestyrelsen samtidig med, at nogle eller alle de afgående 

medlemmer kan fortsætte i en periode. 

 

Forslaget til ændringen blev vedtaget med det fornødne flertal. 

 

Der var ikke fremsat andre forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 

 

Bestyrelsen havde foreslået Anette Velbak, Ann Hoffmeyer Rask og Jørgen 

Skovgaard Nielsen som nye medlemmer af bestyrelsen. Der var ingen an-

dre, der stillede op. 

 

De tre, der var foreslået, blev valgt. 

 

De tre gamle medlemmer af bestyrelsen – Inga Steen Jensen, Børge Schou 

Pedersen og Sven Erik Nordal Rask – var villige til at modtage genvalg 

efter ændring af vedtægterne. De blev alle valgt. 

 

Peter Jakobsen, der var på valg, blev ligeledes genvalgt. 

 

Endelig genvalgtes Revisor (Finn Holm) og revisorsuppleant (Henrik Wan-

scher). 

 

6. Eventuelt. 

 

Formanden nævnte årsfrokosten den 29. november 2012, hvor fristen for 

tilmelding og betaling er den 12. november 2012. Bortset herfra ville for-

manden ikke komme med bemærkninger om kommende arrangementer, da 

dette skal besluttes af den nye bestyrelse.  

 

Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til nye ar-

rangementer. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede 

for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af 

generalforsamlingen. 

 

 

 


