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Generalforsamling den 9. februar 2009 
 

1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog Hemming Carstensen som dirigent, og han blev valgt med akklamation. 
Hemming Carstensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via den gule 
medlemsorientering, som var udsendt i december 2008, og at generalforsamlingen derfor var lovligt 
indkaldt ifølge vedtægterne. 
 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden omtalte den skriftlige årsberetning, som var uddelt. Det fremgår heraf, at klubben ved 
udgangen af 2008 havde 185 medlemmer, hvoraf 4 er æresmedlemmer. I årets løb er tilgået 9 nye 
medlemmer og 8 er udgået, heraf er 5 afgået ved døden. Forsamlingen mindedes stående årets døde 
med et minuts stilhed. 
 
I 2008 er gennemført 26 arrangementer for medlemmerne. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren var på grund af sygdom i familien blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen, 
hvorfor formanden orienterede om regnskabet. Driftsregnskabet viste et underskud på 51.640 kr. Det 
relativ store underskud skyldes bl.a. udgiften til jubilæumsfesten, samt at ca. 21.000 kr. er forudbetalt 
til aktiviteter i 2009. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent  
Bestyrelsens forslag om bibeholdelse af årskontingent på 125 kr. i 2009, og en forhøjelse til 150 kr. i 
2010. Dette medførte nogen diskussion. Nogle fandt at forhøjelsen lige så godt kunne ske allerede i 
2009. Formanden oplyste, at der er usikkerhed om fortsat tilskud fra Dong, Dong har oplyst at 
tilskuddet kan forventes i 2009, men det er fortsat ikke modtaget. Et medlem spurgte om muligheden 
for legater, og påtog at undersøge dette. 
 
Lissi omtalte faren for at for kraftig kontingentforhøjelse kunne få passive medlemmer til at melde sig 
ud, hvad der kunne medføre at resultatet var negativt. Et medlem foreslog at forhøje deltagerafgiften 
til arrangementer, så deltagerne betalte for hvad de fik, i stedet for at alle medlemmer betalte. 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Næstformanden John Rytter er på valg og har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen 
foreslår Inge-Lise Fich som nyt medlem og som næstformand. Hun var desværre forhindret i at 



deltage i generalforsamlingen, men har accepteret at være medlem, hvis hun bliver valgt. Der blev 
hun.  
 
På valg er også sekretær Poul Ølsgård, bestyrelsesmedlem Bent Haaber og suppleant Per Poulsen, 
som alle var villige til genvalg, hvad de også blev.  
 

7. Valg af revisor 
På valg var revisor Hjalmar Sørensen, som var villig til genvalg, hvad han også blev.  

 
8. Eventuelt 

Bent Haaber orienterede om, at besøget til DR koncerthuset den 25. marts er voldsomt overtegnet. Ud 
over de 50 personer der er plads til, er der 25 på venteliste. Det er derfor planen til efteråret at lave en 
ny tur, hvor 25 kan komme til koncerthuset og 50 til studierne. 
 
Formanden fortalte, at John Rytter, som nu er stoppet som medlem af bestyrelsen, har været 
bestyrelsesmedlem i mere end halvdelen af klubbens levetid. I den tid har han været en stabil 
arbejdskraft, som ikke har gjort meget væsen af sig selv, men har haft stor betydning for klubbens 
funktion. Han har været fotograf, lavet en stor del af årsberetningerne, sørget for drikkevare til 
klubmøderne, stået for mange arrangementer og læst korrektur på mange skrivelser. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille til generalforsamlingen, at John udnævnes til klubbens 5. 
æresmedlem. Dette tilsluttede generalforsamlingen sig. 
 
John Rytter takkede for udnævnelsen og fremhævede det gode samarbejde med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
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Herefter underholdt Øresundsduoen de 47 deltagere med ”Annas ballader”, om Annas begivenhedsrige og 
stormfulde liv med tekst og musik af Ida og Bent From samt nogle få andre sange. 
 
 
 

 
 
 
 
 


