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Referat af Generalforsamlingen d. 18. marts 2010, 31. marts 2010
Kl. 19.30, Frederiksvej.

Tilstede: 14 medlemsforeninger, Niels Henriksen, Mona Jørgensen,
               Knud Petersen, samt bestyrelsen.

DAGSORDEN:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmetællere.
c. Bestyrelsens beretning.
d. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
e. Indkomne forslag behandles.
f. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent.
g. Valg til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer.
j. Eventuelt.

Ad a.
Formand Ole Ring bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som
dirigent, vedtaget.
Ad b.
Som stemmetællere blev valgt Bente Nielsen og Peter Kromann.
Ad c.
I forbindelse med beretningen, appellerede Formanden til medlemmerne, om at
overholde husets regler som bla. omfatter lukke og slukke efter sig. Endv. skal
nævnes, at hvis et rekvireret lokale ikke skal benyttes, så meddel dette til Peter
Hammer. Den 12. juni afholdes der fælles oprydningsdag, dette er en opfordring
til at møde op.
Skiltningen vedr. handicapparkering vil blive gjort tydeligere.
Formanden afsluttede med at takke Mona Jørgensen og Knud Petersen for deres
indsats.
Hvorefter beretningen blev godkendt.
Ad d.
Svend Panse gennemgik det almindelige regnskab og Ole Ring tog sig af den
kommunale del. På grund af den milde vinter, var der overskud på driftsbudgettet.
I forhold til 2009 er kassebeholdningen tilfredsstillende.
Regnskabet blev derefter godkendt.



Ad e.
Der var ingen rettidige forslag indkommet.

Ad f.
Såvel budget- som kontingentforslag blev godkendt, kr. 500.
(Kassereren imødeser gerne indbetaling senest d. 6. april enten til:
 Girokonto 10050472 eller til Danske Bank Reg. Nr 0573 Konto nr. 1 005
0472).

Ad g.
Der var genvalg til Ole Ring, formand, Svend Panse, kasserer og
Peter Hammer, kalenderfører.

Ad h.
Der var genvalg til Ulla Holdt og Jan Preisler.

Ad i.
Der var genvalg til Bo Specht og Tina Hyldegaaad-Petersen.

Ad j.
I forbindelse med udstillinger, så var der en aftale med 12 Soranere om ophæng-
ning på væggene. For at imødekomme andre udstillere, så var der fuld opbakning
til, at der kunne udstilles i  6 forårs-uger, endv. kan  lokale 122 frit anvendes af
alle.
Som hjælp til Knud vil der blive ansat en deltids havemand, annonce i Sorø Avi-
sen.
I forbindelse med lokalereservering meddelte Peter Hammer, at der udsendes
skemaer inden Påske og disse ønskes retur senest d. 19. april. Bestyrelsen godken-
der de fremsendte ønsker på sit møde d. 6. maj og det endelige resultat vil blive
fremlagt på lokalefordelingsmødet d. 15. maj.
Fra Hjerteforeningen modtog vi en gave, det var en hjertestarter, samt instruktion
for 12 personer, stort tak. Knud bliver tovholder.
Ellers intet at bemærke, hvorefter dirigenten kunne takke for god ro og orden.

Niels Henriksen Ole Ring Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand Sekretær


