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Deltagere:    117  medlemmer var mødt op til spisning og 2 kom alene til generalforsamlingen.   
 
Tid/ sted:      1. september kl. 19.00 i Troelskærsalen 
 
Dagsorden:  
   

Niels Ole bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Vi er rigtig glade for, at det 
nu er muligt at kunne samles igen til både vandringer og sociale oplevelser. 
 

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: Tom Kristensen og Karin Petersrn. 
 
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 to udvalg i foreningen – turudvalg og rejseudvalg. 
 
Pga. corona har alle motionsture og arrangementer været aflyst fra 12. marts til 8. Juni 
2020. Vi kom godt i gang igen, men der kom desværre flere restriktioner den 26. oktober 
så alt måtte aflyses resten af året. 
 
Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i årets løb og var repræsenteret ved to 
regionsmøder og repræsentantskabsmødet i hovedforeningen. Desuden har vi deltaget i 1 
regionsmøde og repræsentantskabsmødet i Dansk Motions Forbund. 
  

 Motionsturene: disse motionsture er foreningens hovedaktivitet.  
 Der har i 2020 været 30 mandagsture (19 aflyste), 31 torsdagsture (22 aflyste) og 26 ture 

tirsdag aften/weekend (19 aflyste.  Mandagsturene med 15-40 deltagere og torsdagsturene 
med 20-50 deltagere.  

 
 Kertemindevandring: I 2020havde fin fremmøde – 110 betalende deltagere mod 84 året 

før. Vandringen gav et overskud til foreningen på ca. kr. 4.367.  
  
 Klubaktiviteter: Der har i årets løb været afholdt flere sociale aktiviteter – nytårsmotion, 

40 års jubilæumsarrangement, vandretur Øbelø rundt, virksomhedsbesæg på Rosa Danica, 
sundhedsuge og madpakketur til Lundeborg. Der har været pæn tilslutning til alle 
arrangementer – især generalforsamlingen med efterfølgende jubilæumsarrangement, som 
havde 181 tilmeldte. De sociale arrangementer er med til at styrke sammenholdet i vores 
forening. 

 
 Rejser: Desværre blev de fleste af vores planlagte rejser i 2020 aflyst eller flyttet til 

2021pga. corona. Kun rejsen til Madeira blev gennemført.  
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.  
 
Medlemstal og økonomi: Vi havde pr. 31.12. 2020  295 medlemmer fordelt på 122 mænd 
og 173 kvinder. Det er en medlemstilgang på netto 15 til 2019. Kun 7 kvinder er under 60 
år og ingen mænd er så unge. 
 
Bestyrelsen vurderer foreningens økonomi som værende stabil og tilfredsstillende. 
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Fremtiden: Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen er ”sund og rask”. Vi har 
medlemstilgang, god økonomi og flot opbakning til vores arrangementer 
 

 Vision: Det er bestyrelsens vision at opretholde det nuværende medlemstal, den 
nuværende økonomi og egenkapital, det nuværende antal motionsture, fortsætte 
klubaktiviteterne samt fortsætte rejseaktiviteterne og søge nye rejsemål. 

 
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 driftsunderskud på kr. 49.193,49. 
 Niels Ole forklarede efterfølgende, at underskuddet til dels skyldtes, at vi ikke længere er 

med til at arrangere LADYWALK. (som i 2019 gav en indtægt på kr. 23.000). Der har 
desuden været en ekstraordinær udgift til foreningens 40 års jubilæum.   

 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt .  
 
Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 
 
Valg af bestyrelses- 
medlemmer På valg var: 

Judith Lynggaard, som blev genvalgt  
Lilian Munch Pedersen, som blev genvalgt 
Niels Ole Jensen, som blev genvalgt 
Gudrun Knudsen – ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog suppleant Kirsten Glans, 
som blev valgt. 
 

Valg af suppleanter På valg var: 
Kirsten Josefsen, som blev genvalgt. 
Kirsten Glans, som nu er indtrådt i bestyrelsen. I stedet for foreslog bestyrelsen Tage 
Damm, som blev valgt.  

 
Valg af revisorer/ 
bilagskontrollanter Der var genvalg til Grethe Krongaard og Lise Bjerrum. 
 
Valg af revisorsuppl./ 
bilagskontrollant- 
suppleant  Carsten Hansen  ønskede ikke genvalg – til afløsning blev valgt Mona Rasmussen.. 
 
Eventuelt Niels Ole takkede Gudrun Knudsen for hendes arbejde i bestyrelsen og Carsten Hansen for 

hans indsats – ikke blot som revisorsuppleant, men også som ”kok” ved rigtig mange af 
foreningens aktiviteter. Desuden tak til dirigenten for vel udført arbejde.  

 Hermed var generalforsamlingen slut. 
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

  Formand:  Niels Ole Jensen 
  Næstformand:  Elin Knudsen 
  Kasserer:  Solvejg Nielsen 
  Sekretær:  Lilian Munch Pedersen 
  Bestyrelsesmedlem: Judith Lynggård   
    Kirsten Glans 
    Henning Valter 
  Suppleant:  Kirsten Josefsen 
    Tage Damm 
 
 
  Dato: _______________________________________ 
 
  Referat godkendt: 
 
   

____________________________________________ 
 
  Wofgang Stammer - dirigent 
  

 
    
 

 


