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Referat af generalforsamlingen 9. februar 2022 

kl. 16.00-17.00 i Nyker Forsamlingshus 
 

 

27 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

 

 Formanden indledte med at byde velkommen til alle og udtrykke glæde over, at der trods Co-

ronaen var så mange fremmødte medlemmer. 

 Han bad derefter alle om at rejse sig og holde et minuts stilhed for Nete Søborg-Madsen, der 

var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 

 

 Derefter blev generalforsamlingen som vanligt indledt med foreningens pensionistsang. 

Punkt 1. Valg af dirigent   

 Jørn Blem blev valgt til dirigent, og han indledte generalforsamlingen med at konstatere, at 

den var lovligt indvarslet, da den var annonceret i KLYNGE-AVISEN jf. vedtægterne. 

Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere 

 Erna Pedersen og Inge Holm blev valgt. 

Punkt 3. Orientering fra formanden til godkendelse 

 Sven-Erik Sørensen indledte med at takke Jørn Blem for at have påtaget sig hvervet med at 

styre den livlige forsamling. 

 Han fortalte endvidere, at Coronaen atter havde præget foreningens aktiviteter, selv om der 

ikke havde været så mange aflysningen som i 2020. Han udtrykte i den forbindelse glæde 

over, at det indtil nu var lykkedes at gennemføre vores arrangementer, uden at nogen blev 

smittet med Corona. For bestyrelsen havde det været vigtigt at finde balancen mellem at passe 

godt på medlemmerne og at kunne give dem nogle gode oplevelser. 

 Beretningen fortsatte med en gennemgang af efterårets arrangementer, der alle var blevet af-

holdt. 

 Sven-Erik kunne fortælle, at bestyrelsen havde afholdt i alt 5 møder siden sidste generalfor-

samling, og at man havde måttet bruge en del tid på at følge med i gældende restriktioner og 

tilpasse aktivitsplanerne efter dem.  

 Han takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres bidrag til arbejdet og Asger Pedersen 

og forsamlingshuset for altid god service. 
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 Donationen fra Asger på 5.000 kr. er brugt til indkøb af nye sangbøger, og man vil fremover – 

på opfordring fra et medlem – synge alle vers af de sange, man indleder og slutter møderne 

med. 

 Medlemmer, der kunne tænke sig at være med i foreningens tradition med at få en lille skrift-

lig fødselsdagshilsen i postkassen ved runde og halvrunde fødselsdage, kan opgive deres fød-

selsdato til sekretær Bente Møller. 

 Planerne om en revision af vedtægterne var ikke blevet gennemført i 2021 på grund af det be-

svær, Coronaen havde givet, så en vedtagelse af reviderede vedtægter må udskydes til næste 

generalforsamling. 

 Formanden bad medlemmerne om at tilkendegive eventuelle ønsker til principielle ændringen 

af aktivitetsprogrammet. f.eks. antallet af busture eller egenbetalingen i forbindelse med ar-

rangementerne. 

 Han gjorde opmærksom på, at alle, der er tilmeldt et arrangement, får telefonisk besked, hvis 

der sker ændringer, og han opfordrede derfor alle til at opgive deres telefonnummer ved til-

melding. 

 Der bliver sendt en pressemeddelelse til Bornholms Tiden kort før hvert arrangement, men 

Sven-Erik oplyste, at det er ikke altid, at den blive bragt eller bliver bragt på et synligt sted. 

 Foreningen har siden sidste generalforsamling fået 10 nye medlemmer og har pt. 77 medlem-

mer, men formandens ambition er fortsat at nå op på 100 medlemmer, og løftet om at give 

lagkage, når det antal nås, står ved magt. Han opfordrede alle til at tage et eksemplar af vores 

orienteringsfolder, såfremt man kender nogen, der evt. kunne tænke sig at blive medlem. Ind-

meldelse sker ved at oplyse navn og adresse og indbetale kontingentet til foreningens kasse-

rer, Ulla Pedersen. Det er fortsat muligt at deltage i ét arrangement, før man beslutter, om man 

vil melde sig ind. 

 Alle blev opfordret til at give meddelelse om eventuel flytning, nyt telefonnummer eller mail 

så medlemslisten kan ajourføres med de aktuelle kontaktoplysninger. 

 Første arrangement efter generalforsamlingen finder sted den 23. marts, hvor Mattias Land-

berg-Krarup kommer og fortæller om sin tid som kok. Tilmeldingsliste blev rundsendt efter 

selve generalforsamlingen. 

 Til slut takkede formanden for de mange aktivitetsforslag, der var blevet returneret på de sed-

ler, der blev uddelt ved julearrangementet, og der blev som varslet trukket lod om to flasker 

portvin som præmie. Bente Lind og Jørn Hansen var de heldige vindere. 

 Formandens beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger.  

  

Punkt 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Det reviderede regnskab for 2021 blev uddelt, og Ulla Pedersen gennemgik kort de enkelte 

poster. Hun gjorde opmærksom på, at det var på grund af Coronaen, at regnskabet var endt 

med et mindre overskud på 2.286 kr. og at det bestemt ikke var bestyrelsens mening at spare 

penge op. 

 Foreningen har fået et tilskud på 23.000 kr. fra §18 midlerne i 2022, og hun udtrykte håb om, 

at vi i det kommende år vil få mulighed for at afholde mange gode aktiviteter uden benspænd 

i form af restriktioner eller aflysninger. 

 Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

Punkt 5. Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen fra medlemmerne. 
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Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen 

 Aktivitetsplan for 2022-23 

 Formanden gennemgik det omdelte foreløbige udkast til aktivitetsplan, der bl.a. indeholder 

nogle af de indkomne forslag fra medlemmerne. Udkastet vil komme til at danne base for be-

styrelsens videre arbejde med den endelige aktivitetsplan. 

 Han opfordrede alle deltagere til at komme med eventuelle kommentarer til planen, enten med 

det samme eller i løbet af middagen. 

 Der er endnu ikke fastlagt egenbetaling for de enkelte arrangementer, men Sven-Erik oplyste, 

at man regner med at budgettere med et deltagerantal på ca. 30 og en egenbetaling på 100-150 

kr. for arrangementer med bespisning (ud over bare kaffe el.lign.). Der blev i den forbindelse 

gjort opmærksom på, at de tildelte §18 midler kun kan bruges til afholdelse af busture og 

f.eks. betaling for foredrag o.l., og at de ikke kan anvendes til mad, drikke og entreer. 

 Den endelige aktivitetsplan vil blive omdelt til alle medlemmer snarest efter 16.februar. 

Punkt 7. Valg af formand (vælges i lige år)  

 Sven-Erik Sørensen blev genvalgt som formand for 2 år. 

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer vælges i lige år, 2 i ulige år) 

 Birthe Hansen, Ingrid Andreassen og Sven Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer 

for 2 år. 

Punkt 9. Valg af suppleant (der vælges hvert år 1 suppleant for 2 år) 

 Hanne Tarp blev genvalgt som suppleant for 2 år. Jimmy Persson blev valgt som ny suppleant 

for 1 år, da han overtager sidste år af Frank Bechs valgperiode. 

Punkt 10. Valg af revisor (der vælges hvert år 1 revisor for 2 år) 

 Jette Aagård blev genvalgt som revisor for 2 år. 

Punkt 11. Valg af revisorsuppleant (der vælges hvert år 1 suppleant for 1 år) 

 Erna Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. 

Punkt 12. Eventuelt valg af fanebærer  

 Jimmy Persson blev valgt til ny fanebærer efter Frank Bech. Sven-Erik Sørensen fortsætter 

som den anden fanebærer. 

Punkt 13. Eventuelt 

 Lotte Lund gav udtryk for, at hun havde fundet arrangementet i forbindelse med foreningens 

nytårsfest rigtig fint og festligt med fane, sang samt dejlig mad og vin og en god stemning, 

men hun syntes at det var synd, at man var begyndt at bryde op så tidligt, som man gjorde. 

Der var lagt mange kræfter i arrangementet og hun fandt, at der burde have været mulighed 

for at hygge sig lidt længere. 

 Formanden forklarede, at det tidlige opbrud skyldtes, at udskydelsen af nytårsfesten desværre 

havde medført at den faldt sammen med en håndboldkamp, som flere deltagere havde ytret 

ønske om at komme hjem og se. Han lovede at gøre sit yderste for at det ikke skulle gentage 

sig. 
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 Formanden sluttede med at takke Jørn Blem for på fortrinlig vis at have guidet os gennem ge-

neralforsamlingen, og han overrakte ham en lille erkendtlighed for ulejligheden. 

 

 Til allersidst gjorde Sven-Erik i sin egenskab af lokalredaktør for KLYNGE-AVISEN op-

mærksom på, at alle, der havde en historie med relation til vores by, var meget velkomne til at 

henvende sig til ham. 

 

 

 

 Godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 16. februar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------- ----------------------------------- 

 Sven-Erik Sørensen Bente Møller 

 

 


