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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Forlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af ny bestyrelse 
8. Valg af op til 8 suppleanter 
9. Valg af revisor og revisor suppleant 
10. Evt. 

 

1. Lisbeth Ilsøe blev valgt til dirigent og overtog mødeledelsen. Hun konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvorefter hun tog fat på dagsordenen. 
Ingelise Nielsen blev valgt til referent. 

 
2. Anne-Grete Pedersen, Susanne Jakobsgaard og Robert Foss blev valgt til stemmetællere. 

 
3. Ole Knudsen fremlagde formandens beretning.  

Han startede med at præsentere bestyrelsens medlemmer. Han orienterede om, at nogle 
prioriterede opgaver i det forløbne år har været logistik og økonomi. Det vil sige, at alle får et 
medlemskort og alle får en reminder, når medlemskabet udløber. Der er i øjeblikket 225 
medlemmer, hvoraf ca. 60 % er kvinder. Der har været 86 nyindmeldelser i 2018, og der har været 
en lille nedgang i det samlede medlemstal, da der ved sidste års generalforsamling var 240 
medlemmer. 
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet mere for at foreningen skal være et rart sted, end for at 
hverve nye medlemmer. Vi har forsøgt at modvirke klikedannelser og har forsøgt at tage godt hånd 
om de nye.  
Bestyrelsen har i det foregående år afholdt to medlemsaftener, hvor foreningens medlemmer 
kunne diskutere eksisterende og nye tiltag. Fremmødet til disse aftener har været pænt (ca. 70 
deltagere). Det er kommet frem, at nogle har svært ved at forstå, at man skal tilmelde sig i god tid 
til vores arrangementer – men det er nødvendigt især af hensyn til bestillingen af mad. 
Der har været en masse aktiviteter i årets løb. En del er udsprunget af vore faste grupper, men 
mange tiltag har også kun været slået op på Facebook. Hvis man vil have disse aktiviteter på 
hjemmesiden, skal man kontakte bestyrelsen eller webmasteren.  
Vi har også afholdt en grillaften for tovholdere som en påskønnelse af deres indsats. 
Endvidere har Ole og Lone deltaget i landsgeneralforsamlingen og et formandsmøde i Vejle. Ole og 
Ingelise har desuden deltaget i et formandsmøde i Roskilde. 
Landsbestyrelsen er bl.a. involveret i en kommende opdatering af vores hjemmeside. Der er tale 
om en teknisk opdatering, som ikke umiddelbart har betydning for designet. 
Formanden gennemgik derefter de faste aktiviteter i foreningen og takkede alle, som har været 
med til at arrangere disse. 
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Formanden modtog bifald for sin beretning, og der var ingen kommentarer fra forsamlingen. 
 

4. Foreningens revisor Annette Søholm Andersen fremlagde årets regnskab. Foreningens beholdning 
er i alt kr. 157.889. Årets resultat er et overskud på kr. 1.398. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Det blev godkendt. 

 
6. Der var ingen indkomne forslag. 

 
7. Ole Knudsen, Lone Nielsen og Lillian Schmidt ønskede ikke genvalg. Der var genvalg til Kenneth 

Adler Backwart og Ingelise Nielsen. Der var nyvalg til Tina Larsen, Helle Frøslev og Anne-Grete 
Borger Pedersen. 

 
8. Som suppleanter blev valgt Lone Nielsen, Ole Knudsen, Carsten Andersen og Trine Riis. 

 
9. Dorrit Skov blev valgt som revisor og Birthe Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 

 
10. Under eventuelt blev der spurgt til Lone Nielsens rolle i SRC efter at hun har forladt bestyrelsen. 

Hun slog fast, at hun fortsat tager sig af medlemsadministration og festudvalg. 
Et medlem ville desuden vide, hvorfor foreningen har så stort overskud. Lone forklarede, at når 
man arrangerer fester, har man brug for at kunne lægge ret mange penge ud – op til kr. 30000 - så i 
den forbindelse er det godt at have et solidt overskud. 
Et medlem takkede den afgående formand for det store arbejde, som han har gjort for foreningen, 
og den bemærkning høstede bifald. 
Der var derefter en længere diskussion om medlemmernes alder. Flere mente, at der burde gøres 
mere for at tiltrække yngre medlemmer. Alle – også de yngre i foreningen – er velkomne til at 
komme med forslag til arrangementer eller komme med input til festudvalget. Det blev også 
foreslået, at vi annoncerede mere bredt for arrangementer og fester. 
Det blev også diskuteret, om vi er for dårlige til at tage imod nye medlemmer – og om vi kunne gøre 
det bedre.  

 
 

Mødet sluttede kl. ca. 18.15, hvorefter der var spisning og dans. 


