
Referat fra generalforsamling
Mandag den 7. juni 2021 

Alle klubbens 22 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

A: Valg af dirigent. Kirsten Rasmussen blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 

B: Præsidentens beretning. Niels Hejslet så tilbage på et klubår, som har været hårdt ramt af corona og 
dermed aflysninger. 
Præsidiet har været samlet til 7 møder. Her er der bl.a. blevet snakket om at fremlæggelse og godkendelse 
af regnskab og budget skal flyttes fra generalforsamlingen og til 1. kvartal. 
Beretningen blev godkendt. 

C: Skatmesteren aflagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

D: Forslag til budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent for det
     kommende klubår. Budgettet blev godkendt. Uændret kontingent. 

E: Udvalgsformændenes beretninger. Der var få bemærkninger til udvalgsformændenes beretninger. 
Under aktivitets- og genbrugsudvalget fortalte Leif Larsen lidt fra genbrug. Flere ting har været sat til salg 
på Lauritz.com og fået flotte hammerslag. Genbrug mangler folk til grovsortering. 
Alle beretningerne blev godkendt. 

F: Valg af to bilagskontrolanter. Gerhard Hansen genvalgt og Mette Høeg nyvalgt. 

G: Indkomne forslag
        Præsidiets forslag til vedtægtsændring.
§ 4: Udvalg, stk. 2:
E. Brotherhood- og World-outlook-udvalg:
Står for indsamling og behandling af frimærker. Udvalget har også ansvaret for de udadvendte aktiviteter 
som f. eks. kontakt til udlandet, Time of Fast.
Der var en drøftelse af, om alle ændringer af § og datoer for vedtægtsændringer behøver at stå i § 8: 
Vedtægtsændringer. Enighed om at der kun skal stå, hvornår vedtægterne senest er blevet ændret. 
Vedtægtsændringerne blev godkendt. 

H: Eventuelt. Det nuværende præsidie har som tidligere nævnt snakket om at fremlæggelse og godkendelse 
af regnskab og budget skal flyttes fra generalforsamlingen til 1. kvartal. Dette kræver en ændring af 
klubbens love og en ekstraordinær generalforsamling. Det nye præsidie ser på det. 
Skal klubberne i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle være vært for regions- og Area konference? 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

Georg Høeg                                 Godkendt af Kirsten Rasmussen                    Niels Hejslet 
Referent                                                         Dirigent                                     Præsident

 

AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT


