
Referat af Generalforsamling den 19. september 2018 (vdr. 2017/2018) 

Valg af dirigent:  

Bent jessen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i Gelsted Bladet 

augustnummeret og i Ugeavisen Vestfyn uge 33.  

Stemmetællere: Lykke Nielsen og Poul Christensen. 

Formandens beretning ved Ronald Matthiasen. Den blev godkendt uden kommentarer. 

Regnskab ved Peter Svensson. Dette viste et overskud på 12106,61 kr. Regnskabet blev godkendt med et 

enkelt spørgsmål fra Grethe Jørgensen. Dette omhandlede størrelsen af foreningens formue. 

Peters svar: Usikkerhed om evt. fremtidig betaling af husleje til borgerforeningen. Denne usikkerhed er 

ryddet af vejen, da mandagsholdets arbejde stadig dækker huslejen. 

Forslag til vedtægtsændring ang. Annoncering.  

I fremtiden annonceres kun på hjemmesiden, på opslag i klubben, i Gelsted Bladet og ved udsendelse af 

mail. Forslaget blev vedtaget.  

Valg af bestyrelse: 

Bente Davidsen blev genvalgt.  

Inger Steiner ønskede ikke genvalg. 

Anne Friis er nyvalgt til bestyrelsen. 

Valg af suppleanter: 

Agnethe Lysholt blev valgt som 1. suppleant 

Inger Steiner blev valgt som 2. suppleant 

Valg af revisor: 

Otto Egedal blev genvalgt 

Valg af revisorsuppleanter:  

Poul Christensen blev genvalgt 

Under evt. blev der stillet spørgsmål fra Susanne Larsen vedr. nye tilmeldingslister til fester og busture. Hun 

mente, at hvis man ikke kommer om onsdagen, så har man ingen chance for at deltage. 

Svar: Reglerne er lavet for at undgå, at man kan ringe og tilmelde 10 personer, inden tilmeldingslisterne er 

fremlagt. 

Svar: Vi har endnu ikke oplevet, at der ikke var plads til alle på ventelisten kl. 12 på tilmeldingsdagen. 

Fra Peter Føns om busture: Hvorfor bliver der ikke bestilt en dobbeltdækkerbus, så der kan være plads til 

flere? 

Svar: Vi har i de senere år ikke oplevet , at der har været deltagere nok til dette. Vi har i nogle tilfælde haft 

problemer med at fylde en 50 personers bus. 

Tak for god ro og orden. 

Bestyrelsen 

 


