
Referat af Generalforsamlingen i senior klubben d. 16-10-2012 på Kimbrer Kroen Års. 

  

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab, herunder fastsættelse af 

kontingent for 2013. 4. Indkommende forslag. 5. Valg af suppleanter. 6. E.V.T.  

Ad. 1 Ove Andersen blev valgt som dirigent. 

Ad. 2. I beretningen kom Erik Ind på hvordan det er gået efter sammenlægningen af 

seniorklubberne i Løgstør og Mariagerfjord, det må konstateres at vi er kommet godt fra start, vi er i 

dag 100 medlemmer i klubben, og når vi ser på postnumrene så er medlemmerne fordelt ligeligt 

rundt i afdelingens område. De forskellige aktiviteter som har været afholdt i de første 9 måneder af 

året har der været en meget god deltagelse. 

På den nydelige afholdte kongres blev det vedtaget at nedlægge regionerne, samt de faste udvalg 

der var på forbundsplan, disse udvalg bliver erstattet af 4 faste udvalg, men ungdomsudvalget og 

seniorudvalget fortsætter som tidligere. Som noget nyt er seniorarbejdet nu indført i forbundets love 

for første gang nogensinde, det vil sige at hver afdeling skal lave et seniorudvalg på mindst 3 

personer. Hvordan holder vi kontakten med de andre seniorklubber i Nordjylland, når regionen ikke 

findes mere, dette er der ikke fastlagt endnu, men der arbejdes på at finde en model, der finder 9 

metal seniorklubber i Nordjylland. På kongressen valgtes ny forbundsformand det blev Claus 

Jensen tidligere næstformand i forbundet. 

Bestyrelsen er godt i gang med at forberede programmet for næste år, noget som allerede er klar er 

at vi skal en tur ud i Toftskoven hvor der er mulighed for at se kronhjorte samt et besøg på 

Grundfos i Bjerringbro. Erik Takkede bestyrelsen for et godt samarbejde det forløbende år, 

ligeledes en stor tak til personalet på kontoret såvel ansatte som valgte. Beretningen blev 

enstemmigt godkendt. 

Ad. 3. Regnskab. Hans gennemgik regnskabet, og efter et par opklarende spørgsmål blev 

regnskabet enstemmigt godkendt. Bestyrelsens foreslog uændret kontingent på 150 kr. for 2013. 

kontingentet blev enstemmigt godkendt. 

Ad. 4. der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 5. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 nye suppleanter idet Lundgård Bager er indtrådt i 

bestyrelsen for Viktor Lindberg som har trukket sig fra bestyrelsen, og Jens Lykke Andersen ikke 

ønsker genvalg. Nye suppleanter blev 1. Henning Andersen, 2. Finn Kristensen, 3. Jens Peter Buus. 

Billagskontrollantsuppleant blev Jens Jørgen Ladefoged. Ove Andersen og Erik Jensen takkede for 

en god og saglig generalforsamling. 

Erik Jensen.  

Ændringer i bestyrelsen for senior klubben efter generalforsamlingen. Formand Erik Jensen. 

Kasserer Hans Erikstrup. Næstformand Bent Tolstrup. Svend Back. Jørgen Olesen. Bent Jensen. 

Kristian Madsen. Jørgen Møller. Ove Andersen Valther Schack. Jørgen Pedersen. Finn Frandsen. 



Lundgård Bager. Suppleanter. 1. Henning Andersen. 2. Finn Kristensen. 3. Jens Peter Buus. 

Bilagskontrollanter. Keld Jensen. Erik Nielsen. Bilagskontrollantsuppleant. Jens Jørgen Ladefoged. 

 


