
Referat fra generalforsamling d. 25/1 2022 kl. 19 i foreningen  

”Mennesker mødes”: 

Afholdt i samlingssalen i Sædding Fritidscenter, Fyrparken 1 b, 6710 Esbjerg N 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der var 31 medlemmer til stede. 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Benny Bukhave) 

 Benny Bukhave blev valgt. 

2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Tina Sällberg) 

 Tina Sällberg blev valgt. 

3. Formandens beretning. (Vedhæftet referatet) 

Efter et par faktuelle spørgsmål blev beretningen godkendt. 

Claus Danielsen spurgte ind til om foreningen var tilknyttet den korrekte 

forvaltning og mente det måske var muligt at opnå større tilskud til aktiviteter 

under ”Kultur, fritid og sport” og måske også ved at søge pulje til +65 årige. 

Bestyrelsen vil forholde sig til dette, men foreningen har en solid økonomi. Det 

skal også afvejes, om det kræver en større administrativ indsats. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

Poul Sørensen og Poul Erik Jensen fremlagde i fravær af kassereren regnskabet 

og besvarede efter bedste evne spørgsmål fra salen. Der er disponeret 

fornuftigt til fordel for medlemmerne. 

Der er kommet en rettelse på side 6 efter udsendelse via mail. Det var en 

tastefejl nederst på side 6. Totalen er dog korrekt. 

Indtægter i alt: 235.260,- 

Udgifter i alt: 143.283.- 

Årets overskud: 91.977 

Der blev spurgt ind til:  

Udgifter til MobilePay. Hver bevægelse koster foreningen 75 øre og dertil 

kommer månedligt gebyr. 

Mindre anskaffelser: højtalere, mikrofon, projektor, grill mv. 

Forsikring, har man den rette dækning? Lyder billigt. Den kommende 

bestyrelse gennemgår policen.  

Regnskabet godkendes. 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

 Poul Sørensen fremlagde budgettet, som blev godkendt. 



6.  Indkomne forslag. 

 Der er ikke indkommet forslag. 

7. Valg: 

 Valg af formand: Poul Sørensen genopstiller og vælges. 

 Valg af kasserer for 1 år, da kassereren er gået af før tid. 

 Jane Krogsøe, som er revisoruddannet, vælges. 

 Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem: 

Der er 3 kandidater: Kirsten Damgaard, Vibeke Bødker og Simon Rasmussen. 

Vibeke blev valgt ved skriftlig afstemning. 

Valg af 2 suppleanter: Kirsten Damgaard og Simon Rasmussen opstiller. Kirsten 

blev 1. suppleant og Simon 2. suppleant. 

Valg af revisor: Bitten Mikkelsen vælges. 

Valg af revisorsuppleant: Tina Sällberg vælges. 

8. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 

Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./ kalenderår. 

Dette vedtages. 

9. Eventuelt: 

Der spørges ind til, om man kan deltage i Bornholm rundt, hvis man ikke 

ønsker at gå med på de daglige ture. Uanset så er turen totalt udsolgt. 

Nogle medlemmer har oplevet, at det kan være svært at blive en del af 

fællesskabet. Alle medlemmer har ansvar for at foreningen lever op til sit navn 

”Mennesker mødes”. 

Der var roser til det afholdte Iphone-fotokursus. 

 

Referent: Tina Sällberg 

  

 


