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Referat af Generalforsamlingen på ”Værkerne”
onsdag d. 16. marts 2011, kl. 19.30.

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

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

Ad a.
Formanden bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som dirigent, ved-
taget.

Ad b.
Valgt blev Hanne Løve og Claus Rostgaard.

Ad c.
Endnu en gang opfordrede formanden, at man huskede og slukke lys og låse dø-
rene efter sig. Formand og sekretær udarbejder en skrivelse, som tilsendes de
sidste som forlader huset, hvis forholdene ikke er i orden.



MCklubben ønskede oplyst hvor mange nøgler der blev udleveret til medlem-
merne? Hertil svarede Ole Ring, at der blev udleveret 2 stk. pr. medlem gratis,
men der kunne købes flere efter ønske, men vi prøver på, at begrænse antallet.
Merete Leisted ønskede, at hjertestarteren blev placeret udvendigt, så den kunne
bruges af personer der færdedes på søstien. OR kunne oplyse, at det havde været
drøftet i bestyrelsen, denne var enig i, at p.gr.a. faren for tyveri og/eller hærværk,
så var den bedste placering indendørs.
Endv. ønskede ML oplyst, hvad Kokslageret skulle bruges til? OR meddelte, at vi
havde pladsmangel bl.a. til foredrag og teater, men der skulle stadig være plads til
både. Sluttelig nævnte ML, at der vil blive mange tomme skolelokaler fremover,
hvad med dem? Hertil svarede OR, at det var sandt, men ikke vores bord.

Ad d.
Svend Panse gennemgik det almindelige regnskab og Ole Ring tog sig af den
kommunale del. Tina Hyldegaard undrede sig lidt over det store overskud, hertil
kun SP bemærke, at vi skyldte kommunen kr. 14.000 og, at der var behov for
penge til nyanskaffelser og reparationer af maskiner m.m. Endv. skal bunkeren
istandsættes og det koster ca. kr. 40.000.
Den kommunale regnskabsdel fremsendes fremover til medlemmerne.
Hvorefter regnskabet blev godkendt.

Ad e.
OR gennemgik forslaget og betonede, at det var bestyrelsens mening, at man
kunne  lære hinanden bedre at kende ved en festlig lejlighed.
Merete Leisted syntes, at det var en god ide, men mente at medlemmerne selv
måtte betale.
Hvorefter forslaget blev godkendt som fremlagt, gratis for medlemmerne.

Ad f.
Svend Panse gennemgik budgettet. Det gav ikke anledning til en større debat, dog
blev et enkelt beløb rettet, idet der var afsat kr. 45.000 til festen, men ifølge oven-
nævnte forslag var beløbet kun kr. 40.000.
Budgettet blev vedtaget, dog med 2 nej-stemmer.
Kontingentet kr. 500 blev vedtaget med samtlige stemmer.

Ad g.
Der var genvalg til: Formand Ole Ring, næstformand Vibeke Gylling og
                               sekretær Jussi Wolkovitz.



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

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

Ad j.
Der var en del ønsker til det tekniske udstyr i salen, bla. manglende håndholdt
mikrofon, fjernbetjening til anlæg, dårlig lyskilder til dias og mørkelægning.
Knud P tager sig af klagerne og vedr. mørkelægningen, så undersøger bestyrelsen
hvad vi kan gøre, men vi må påregne en udgift på ca. kr 32.000.
ML nævnte, at der var åbent ned til bunkeren. OR nævner dette for Svend Urban.
Ellers intet at nævne, hvorefter dirigenten kunne takke for god ro og orden.

Niels Henriksen Ole Ring Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand Sekretær


