Referat generalforsamling den 18.02.2019
Deltagere:

17 medlemmer

Punkt 1

Valg af dirigent
Alex Jensen blev valgt

Punkt 2

Godkendelse af dagsorden, mødets lovlighed samt valg af
referent og mindst to stemmetællere
Dagsorden godkendt.
Nytårsbrev og flyer sendt til medlemmer med indkaldelse.
Publiceret på vores hjemmeside samt på Facebook.
Karin Larsen blev valgt som referent.
Stemmetællere ventede vi med indtil det evt. blev relevant.

Punkt 3

Bestyrelsens årsberetning aflægges ved foreningens
formand
Endnu et år er gået med mange spændende aktiviteter. Aktiviteter
som planlægges ud fra de ideer der kommer fra medlemmerne.
Bestyrelsen vurderer herefter hvilke forslag der er mulighed for.
Det er i de senere år hovedsagelig blevet til ture ud af huset.
Dette kræver planlægning: aktører kontaktes, samkørsel
planlægges og tilmeldinger koordineres.
I 2018 havde vi følgende aktiviteter:










Besøg af Hanne Meyer
Virksomhedsbesøg på Vestfrost
Torben Olsen om sin tid i Italien
Besøg på TV Glad
Virksomhedsbesøg på Blue Water Shipping
Fodboldgolf i Kjelst
Besøg på Cafe Finns Paraply
Sejltur med Helene fra Haderslev
Besøg på Tirpitz






Medlemmers ideer til aktiviteter 2019
Besøg ved Esbjerg Spillet
Julesysler
Julefrokost

6 ud af 19 aktiviteter er blevet aflyst p.g.a manglende tilmelding.
For at synliggøre foreningen har vi deltaget i bl.a. Lev Livet i
Sædding Centret og Foreningernes dag på gågaden i Esbjerg.
En stor tak til vore frivillige:





Jan Grønbæk – redaktør af vores hjemmeside
Leif Künnapuu – bl.a. trykker af aktivitetsfolder
Alfred Foss, Leif Künnapuu og Alex Jensen – revisorer
Bestyrelsen

Til sidst en opfordring. Er der nogen i jeres familie eller
vennekreds, der kunne have glæde af vores forening. Tag dem
med på besøg. Måske vælger de også at blive medlem.
Punkt 4

Forelæggelse af foreningens årsregnskab og budget til
godkendelse ved foreningens kasserer
Regnskab blev omdelt. Der var 77 medlemmer i 2018. §18
tilskuddet fra Esbjerg Kommune var i 2018 på kr. 38.000 mens det
for 2019 var nedsat til kr. 24.000. 2018 endte med et overskud på
kr. 8.307,79. Vi har primo året en formue på kr. 30.676,99.
Begge dele godkendt

Punkt 5

Indkomne forslag, skal modtages senest 8 dage før
generalforsamlingen, til formanden
Der var ikke indkommet forslag

Punkt 6

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100. På grund af
det nedsatte tilskud fra §18 foreslog Torben Olsen en
kontingentforhøjelse på kr. 50. Forslaget blev debateret og endte
med afstemning: 3 stemte for, 6 imod og én undlod at stemme.

Punkt 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:




Berit Christensen (ønsker genvalg)
Rigmor Foss (ønsker genvalg)
Astrid Holdt

Berit og Rigmor blev valgt igen. Bestyrelsen foreslog Hanne
Hansen (tidligere suppleant) som nyt bestyrelsesmedlem i stedet
for Astrid. Hanne blev ensstemmigt valgt.
Punkt 8

Valg af to suppleanter, hver for et år
Brian Lønne blev valgt som 1. suppleant. Torben Olsen som
2.suppleant.

Punkt 9

Valg af revisor for 2 år, én revisor på valg hvert år


På valg er Leif Künnapuu (ønsker genvalg)

Leif blev genvalgt
Punkt 10

Valg af revisorsuppleant for et år
Alex Jensen blev genvalgt

Punkt 11

Eventuelt
På grund af nedsat §18 tilskud, har vi valgt en bustur fra som en
del af vore aktiviteter i 2019. For evt. at få råd til dette har vi søgt 4
fonde om tilskud: Sydenergi, Blue Water Shipping, Claus
Sørensen og Lida og Oscar Nielsen.
Det er generelt blevet mere kompliceret at søge Esbjerg
Kommune om §18 midler. Dette er forelagt Kommunen (Nebeling),
der vil kigge på en forenkling.
Smovey ringe er nu kommet med i foreningen, og netop dette har
de givet som en af grundene til nedsættelsen. Vi tager kontakt til
Kommunen (Nebeling) for en uddybende forklaring. Der må være
tale om em fejlfortolkning, da øvelser med Smovey ringe holder
bevægelsesapparatet i gang, er godt for krop og sjæl og hjælper
medlemmer socialt. Det falder i tråd med vores formålsparagraf.
Der burde være større forståelse for foreningens arbejde.
20 februar 2019 - Karin G. Larsen /referent

