Referat af generalforsamling den 21. maj 2019,
afholdt i Værkerne, lokale 302
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

14:00 - 15:30

Medlemsmøde og kaffe
Foredrag af Klaus Hancke

15:30 - 17:00

Afholdelse af generalforsamling
for medlemmer
Dagsorden iflg. vedtægterne

Ad 1 Valg af dirigent: Birgit Christiansen blev enstemmigt valgt som dirigent. Tilstede
var 12 stemmeberettigede. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt
indkaldt.
Ad 2 Formandens beretning for det forløbne år: Formanden aflagde beretning, og
denne blev godkendt.
Ad 3 Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år: Regnskabet blev tilsendt alle
medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet ser
godt ud. Vi har langt mere at gøre godt med efter, at vi er ophørt med at trykke
nyhedsbladet og nu sender nyheder ud via hjemmesiden. Regnskabet blev
godkendt.
Ad 4 Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indsendte forslag.
Ad 5 Budget for indeværende år: Der er ikke udarbejdet et budget for 2019.
Kassereren forklarede kort, at den valgte bestyrelse nu har større mulighed for at
sprede budskabet om EDTA via annoncer i f.eks. forskellige helseblade - en
aktivitet, der er ret dyr, og som vi til en grad har været afskåret fra at udnytte. Det
blev godkendt, at der intet budget var.
Ad 6 Fastsættelse af kontingenter for næste år: Det blev vedtaget, at vi fortsætter
med enkelt-medlemskab på 250 kr. og familie-medlemskab på 350 kr.
Ad 7/8 Valg af bestyrelse: Niels Otto Trap, Pia Vennekilde og Mette Marie Hansen
ønsker at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Walther Dohn er fratrådt bestyrelsen,
og Erling Nielsen ønsker ikke at fortsætte. Derpå blev Knud Hansen valgt ind i
bestyrelsen som det 4. medlem. Vi mangler herefter kun ét nyt bestyrelsesmedlem. Ingen meldte sig, så det blev besluttet, at den ny bestyrelse

forsøger at finde et femte bestyrelsesmedlem.
Ad 9 Valg af mindst 1 suppleant: Orla Nielsen ønsker at fortsætte som suppleant, og
Erling Nielsen tilbød igen at træde ind som suppleant. Vi har derfor nu 2
suppleanter.
Ad 10 Eventuelt: Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede derefter de fremmødte og ønskede den ny bestyrelse ‘god vind’.

Mette Marie Hansen
Sekretær

Esbjerg, 22. maj, 2019

Niels Otto Trap
Formand

Pia Vennekilde
Kasserer

Birgit Christiansen
Dirigent

