Tuse 9/4 08
Referat af den ordinære generalforsamling d. 7/4 08 på Svebølle skole.
Der var mødt 24 stemmeberettigede.
Willy Olsen blev valgt til dirigent.
Formand Asger Pedersen fortalte om foreningens aktivitet i det forløbne år.
Bla. A. om at vi skulle have ændret vedtægterne, og at vi havde forsøgt at lave en tur til Jylland som
ikke blev til noget.
Beretning blev godkendt.
Kasserer Kaj Madsen gennemgik regnskabet, hvor der er et overskud på ca. 17.000 ,00 kr. Kaj
nævnte, at bestyrelsen vil forsøge at hverve nye medlemmer.
Der kom et forslag om at komme i de lokale telefonbøger under foreninger.
Et medlem foreslog at vi fik en Webside, og at vores hjemmeside blev opdateret.
Et medlem foreslog at vi laver en aften med undervisning i brug af hjemmesiden.
Et medlem foreslog at vi laver nogle plakater og at vi bla.a. på Vig kræmmermarked får sat sedler
op.
Bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til de personer der skriver artikler om deres hobby i avisen.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter: § 8 stk. 2 ændres til: Ved en evt. opløsning doneres
foreningens aktiver til en eller flere (kulturelle eller) velgørende organisationer.
Der var spørgsmål fra salen, om det skulle være kulturelle eller velgørende eller begge dele.
Bestyrelsen vil undersøge dette.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
Valg af bestyrelse: Kaj Madsen og Villy Olsen blev genvalgt.
Valg af suppleanter: Bjarne Nielsen og Ole Jordy Larsen.
Valg af Revisor: Mona Gross
Valg af Revisor suppleant: Kirsten Bredgård
Kontingentet blev fastsat til 100,00 kr. for 2008.
Under evt. blev der fortalt om en udstilling i Gørløv i sept md., hvor nogle medlemmer meldte sig
til.
Mai Pedersen spurgte efter medlemmer til udstilling ved Munkholmbroen, her meldte nogle
medlemmer sig.
Man drøftede meget udstilling kontra salg af effekter. (det kunne være at den man havde fået
foræret noget af opdagede at man solgte det.)

p.b.v.
Leif Jensen

