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Generalforsamling 2010 

Referat 
 
 
Klubben holdt sin 4. ordinære generalforsamling fredag, den 15. oktober 2010 kl. 16.30 
i Ministeriernes mødesal F, Slotsholmsgade 12. 
 
Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelser af 12. august 2010 samt af 3. septem-
ber 2010 (ændring af dato) med dagsorden efter Vedtægten: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Valgt blev Henrik Wanscher, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt og beslutningsdygtig. I generalforsamlingen deltog 40 medlemmer. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsens beretning med regnskab var sammen med en adresseliste for Klubbens 
medlemmer omdelt til deltagerne. 
Formanden kommenterede mundtligt beretningen: 
 
Medlemstallet holder sig stabilt: Sidste år var det 106, i år er det 103. Der har været 
enkelte udmeldelser i årets løb (5). Desværre har vi mistet nogle medlemmer ved 
dødsfald: Bodil Ekner 15/1, Preben Veilstrup Andersen 18/1, Britta Westerberg i for-
året, Grethe Reinwaldt 28/5 og Valdemar Begtorp 24/9 – 2010. 
 
Formanden bemærkede med glæde, at dette at vi kan holde generalforsamling og an-
dre af Klubbens arrangementer i Fødevareministeriets departement og direktorater 
viser, at ministeriet bakker op om Klubbens virksomhed. 
 
Klubben har haft 6 arrangementer i beretningsåret: 
 

 Generalforsamling 18. november med efterfølgende  
 

 Årsfrokost. 
 

 10. februar 2010 besøg på IT-Universitetet. 
 

 10. marts 2010 besøg hos Fødevarestyrelsen. 
 

 21. april 2010 besøg hos Den danske Frimurerorden. 
 

 9. september 2010 besøg i Haveforeningen/Sommerbyen Rønhøjgaard. 
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Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til nye arrangemen-
ter. 
 
Formanden nævnte, at Klubben yder tilskud til enkelte arrangementer, således til års-
frokosten. 
Økonomien ser fornuftig ud, bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent. 
 
Bestyrelsen var på valg i år. Flertallet af bestyrelsen kan kun sidde 2 år mere. Så skal 
der nye kræfter til. Formanden opfordrede medlemmerne til at overveje at deltage i 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmøderne er ganske hyggelige. 
 
Formanden takkede webmaster Per B. Rasmussen for hans arbejde med Klubbens 
hjemmeside, og opfordrede i denne forbindelse medlemmerne til at benytte hjemme-
sidens faciliteter til bl.a. tilmelding til arrangementer. Hun takkede også beretnings-
skriveren for dennes dokumentation af Klubbens aktiviteter. 
 
Endelig takkede formanden medlemmerne for deres interesse og deltagelse i Klubbens 
virksomhed. 
 
Der var ikke bemærkninger til beretningen, den således godkendtes. 
 
 
3. Regnskab 
a. Regnskab til godkendelse. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede en vis forøgelse af egenkapitalen, 
således at der fortsat ville være grundlag for at yde tilskud i et vist omfang til årsfroko-
sten og til guidede ture. 
Regnskabet godkendtes. 
 
b. Budget og kontingent for det kommende år. 
På forslag af bestyrelsen blev kontingentet fastsat uændret til 100 kr. 
 
4. Eventuelle forslag 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 
 
Bestyrelsen (Inga Steen Jensen, Birgitte Møller-Christensen (pt sygemeldt), Peter Ja-
kobsen, Børge Schou Pedersen og Sv. E. Nordal Rask) genvalgtes. 
Også revisor (Finn Holm) og revisorsuppleant (Henrik Wanscher) genvalgtes. 
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6. Eventuelt. 
 
Formanden nævnte nogle af ideerne til kommende arrangementer, og pointerede, at 
der bortset fra Årsfrokosten er tale om foreløbige tanker: 
 
Årsfrokost 18. november med tilmeldingsfrist 1. november og betalingsfrist, 150 kr., 5. 
november 2010. 
 

 Besøg i Fiskeridirektoratet. 
 Besøg på Carlsberg. 
 Vandring i Landbohøjskolens have. 
 Besøg på Frederiksberg Slot, (men der er mange trapper). 

 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 17.00, og takkede for god ro 
og orden. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen. 
 

 


