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Deltagere:    180  medlemmer  = 61% af medlemmerne var mødt op til generalforsamlingen.   
 
Tid/ sted:      20. februar 2020 kl. 17.00  i Munkebo Forsamlingshus 
 
Dagsorden:  
   

Niels Ole bød velkommen og takkede for det imponerende fremmøde.  
 

Valg af dirigent Wolfgang Stammer blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. Lilian Munch Pedersen blev valgt som referent. 

 Til stemmetællere blev valgt: Johs.Vikkelsø og Keld Rasmussen. 
 
Bestyrelsens beretning Niels Ole startede med at præsentere bestyrelsen, som består at 7 medlemmer + 2 

suppleanter, der arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Han orienterede desuden om de forskellige udvalg i foreningen – turudvalg, rejseudvalg og 
Ladywalk-udvalg. 
 

 Motionsturene: disse motionsture er grundlaget for foreningen.  
 Der har i 2019 været 48 mandagsture, 49 torsdagsture og 45 ture tirsdag aften/weekend. 

Alle med tilfredsstillende deltagerantal.  
 
 Østfynske Forårsvandring: I 2019 var deltagerantallet 116 til turen i Langeskov, og det 

gav et overskud på ca. 600 kr. . I 2020 afholdes vandringen i Munkebo den 5.april. 
 
 Kertemindevandring: I 2019 var der for 2. gang Kertemindevandring med et 

deltagerantal på 84. 
  

Vandringer med velgørende formål: 
Ladywalk: er ét af de arrangementer, som giver et pænt tilskud til vores forening. I 2019 
var vores andel kr. 25.000. Der var 5.960 deltagere i Odense, og vi stillede  med et hold på 
188 piger. Vi er medarrangører igen i 2020.   
 

 Klubaktiviteter: Der har i årets løb været afholdt mange aktiviteter – nytårsmotion (for 
11. gang),  nattergalevandring, rejespisning, kirke-til-kirkevandring, madpakketur til 
Glorup, madpakketur til Hindagaul, sommertræf, besøg af Odense Fodslaw,  Fjordens 
Dag, rejseinformationsaften, juleafslutning, julemotion og musikalsk klubaften. Til alle 
arrangementerne har der været flot opbakning – flere gange mere end 100. 

 
 Rejser: er blevet en stor del af foreningens aktiviteter. Lilian orienterede om rejserne i 

2019, hvor der har været 8 tilbud. Der har været fantastisk tilslutning – 98% af alle pladser 
var solgt, og der havde været både lodtrækning og venteliste. Der er kun få ledige pladser 
på vores rejser i 2020. 

  
156 af vores medlemmer (56%) har deltaget i mindst én af vores rejser i 2019 – det er 
dejligt at konstatere at der er så bred opbakning til rejserne.  
 
Medlemssituationen: Vi havde pr. 31.12. 2019  280 medlemmer fordelt på 122 mænd og 
158 kvinder. Det er en medlemstilgang på en enkelt i forhold til 2018. Men dt er gået 
stærkt siden årsskiftet – lige nu er vi 295 medlemmer. 
 

 Fremtiden: Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen er ”sund og rask”. Vi har 
medlemstilgang, god økonomi og flot opbakning til vores arrangementer. Det er populært  
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med motion og oplevelser, men vi ”trues” selvfølgelig af konkurrence fra f.eks. 
motionscentre og af at man i dag er længere på arbejdsmarkedet. 
 

 Det er bestyrelsens vision at opretholde det nuværende medlemstal, den nuværende 
egenkapital og det nuværende aktivitetsniveau. 

 
Til slut rettede formanden en tak til medlemmerne for stor opbakning til vores 
arrangementer, og en stor tak til alle hjælpere, der altid er klar, når vi kalder.  
 
En særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.   

  
 Dirigenten takkede for beretningen, som herefter blev godkendt uden kommentarer. 
  
Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab Solvejg Nielsen fremlagde regnskabet, som udviste et driftsoverskud på kr. 41.959,00. 
 Det fine regnskab og foreningens formue har gjort, at det er besluttet, at vores rejser 

fremover ikke skal give overskud, men blot løbe rundt.   
 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt .  
 
Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 
 
Valg af bestyrelses- 
medlemmer På valg var: 

Elin Knudsen og Solvejg Nielsen, som begge blev genvalgt.  
Rita Damgaard var ligeledes på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog til 
afløsning Henning Valter, som blev valgt. 
 

Valg af suppleanter På valg var: 
Jørgen Blohm og Birgit Christensen, som begge ønskede at blive afløst. I stedet for blev 
valgt Kirsten Glans og Kirsten Josefsen.  

 
Valg af revisorer/ 
bilagskontrollanter Der var genvalg til Grethe Krongaard, medens Ketty Nielsen ikke ønskede genvalg. I 

stedet for blev valgt Lise Bjerrum, Langeskov. 
 
Valg af revisorsuppl./ 
bilagskontrollant- 
suppleant  Carsten Hansen blev genvalgt. 
 
Eventuelt Kirsten Hansen foreslog, at man fremover lægger dagsorden og regnskab frem på 

bordene, da det er svært at læse på skærmen. 
 
 Erik Duerlund bad bestyrelsen genoverveje beslutningen om at starte vandringerne i 

Kerteminde fra Kertemindehallen. Bestyrelsen evaluerer på det på bestyrelsesmødet. 
  
 Niels Ole takkede Rita Damgaard, Jørgen Blohm, Birgit Christensen og Ketty Nielsen for 

deres store arbejde i bestyrelsen i mange år. Heldigvis fortsætter de  med at deltage i 
planlægning og afvikling af vores arrangementer fremover.  

 
 Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden. 
 
 Hermed var generalforsamlingen slut. 
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 Lilian trak lod om 2 fribilletter til Odense Sommerrevy blandt dem, der har delt flyers  

ud i år. Sonja og Leif Nielsen var de heldige. 
 

 Efter generalforsamlingen fejrede foreningen sit 40 års jubilæum med festmiddag og 
underholdning ved ”En Lille Pose Støj”. 

 
 Kl. 22.00 var en fantastisk aften slut. 
 
 

Referent: Lilian Munch Pedersen 
 
Referat godkendt: 
 
 
 
 
________________________________________________ 
       Wolfgang Stammer -   Dirigent 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

  Formand:  Niels Ole Jensen 
  Næstformand:  Elin Knudsen 
  Kasserer:  Solvejg Nielsen 
  Sekretær:  Lilian Munch Pedersen 
  Bestyrelsesmedlem: Judith Lynggård   
    Gudrun Knudsen 
    Henning Valter 
  Suppleant:  Kirsten Glans 
    Kirsten Josefsen 
 
  

 
    
 

 


