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Referat af seniorgeneralforsamling 15. oktober 2019 afholdt Medborgerhuset. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.   2. Bestyrelsens beretning.  3. Regnskab.  4. Indkomne forslag.   5.  Valg. - 
6. Eventuelt. 

23 fremmødte   

ad 1.  
Ove Andersen valgt som dirigent. 

ad 2. 
Formanden indledte sin beretning med et tilbageblik på årets afholdte arrangementer. 
Julefrokosten bliver i år igen på Hobro Produktionshøjskole.  
 
Der møder 16-20 stk. hver til bowlingtimerne. 
 
Årets kør selv ture fik alle en god omtale, og formanden mente, at de alle var rigtig vellykket 

 og godt tilrettelagt. 
 
Vort medlemstal er på 50 i seniorafdelingen. 
Her må der gerne agiteres for nye medlemmer, hvilket jo giver et godt socialt samvær. 
 
Der har været et godt samarbejde med Faglig  Seniorer, hvor der er afviklet et par 

 fællesmøder i årets løb. 
 
Næste års programudkast forventes færdigt til næste bestyrelsesmøde. 
 
Til slut takkede Erik takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, samt kontoret for deres 

 store hjælpsomhed. 

Beretningen blev uden kommentarer enstemmigt godkendt. 

ad 3. 
Kassereren læste regnskabet op, og kom med et par uddybende bemærkninger til et par  
punkter.    
Formuen er kr. 15.093,- 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 

Bestyrelsen foreslog kontingentet til uændret i 2020. Hvilket der var enighed om. Kr. 150,-   

ad 4. Indkomne forslag.    Ingen 
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ad 5.  Valg 

a. Valg af kasserer på valg er:  
Hans Erikstrup       -- genvalgt 

b. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
Bent Jensen - Ove Andersen - Bent Tolstrup -  
Jens Erik Jensen                          --  der alle blev genvalgt 
Jørgen Olesen ønskede ikke genvalg i stedet valgtes --  Leon Klysner Sørensen  
                                    
c. Valg af 3 bestyrelses suppleanter på valg er: 
1}Bent Agerskov - 2}Karl Heinz Hartendorf                              --  der alle blev genvalgt 
Bent Højgård blev udskiftet med  3}Peder Kristjansen          --  nyvalgt 

d. Valg af bilagskontrollant på valg er:  
Jens Jørgen Ladefoged   --  blev genvalgt 

e. Valg af bilagskontrollant suppleant på valg er: 
Svend Bach      --  blev genvalgt 

ad 6. Eventuelt. 

Her takkede formanden den afgåede Jørgen Olesen. 

Ligeledes tillykke til de nyvalgte. 

 

 

 

 

ref /Finn Kristensen                                             Dirigent / Ove Andersen  


