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  Generalforsamling den 8. februar 2010 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Evald Brønd som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Evald Brønd 
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via den gule medlemsorientering, som var udsendt i 
december 2009, 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 2009 havde 185 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er tilgået 17 nye 
medlemmer og 14 er udgået. I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen 
mindedes årets døde med et minuts stilhed. 
 
I 2009 er gennemført 28 arrangementer for medlemmerne. Det er det højeste antal arrangementer 
klubben har haft i årenes løb, idet der typisk har været 24-26 arrangementer per år. I årene 2000 og 2001 
var der dog også 28 arrangementer. 
 
Formanden oplyste desuden, at Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte kommune har arkiveret nogle af 
Seniorklubbens skrifter, og at bestyrelsen også vil få andet arkiveret her, bl.a. årsberetninger. 
 
Klubben har arbejdet med at få etableret en hjemmeside. Vi har kontaktet Dong og anmodet om teknisk 
hjælp til dette. Det har taget nogen tid, men i november svarede Dong at det ikke er muligt at supporte 
klubben vedrørende en hjemmeside. I stedet forsøger næstformanden selv at lave denne, og det ser 
lovende ud. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kassereren fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et underskud på 5.695 kr., hvilket er væsentligt 
mindre end sidste år, hvor underskuddet var på 51.640 kr., primært på grund af 25 års jubilæumsfesten, 
men med beslutningen om at hæve kontinentet til 150 kr., og da Dong har givet tilsagn om 40.000 kr. i 
tilskud også i år, er bestyrelsen ikke nervøs for budgettet for 2010. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastlæggelse af kontingent.  
Bestyrelsens forslag om bibeholdelse af årskontingent på 150 kr. i 2011 blev vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
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Formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem (Hilbert) var på valg. Alle var villige til genvalg, hvad de 
også blev. Der var usikkerhed om suppleanten også var på valg, men dirigenten konstaterede, at det ikke 
fremgik af dagsordenen. (Ref. bem: Suppleanten er på valg i ulige år.) 

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

 
8. Eventuelt. 
Lissi spurgte, om der med Dongs´s udvidelse bliver mulighed for at få lokale der. Formanden oplyste at 
udvidelsen langt fra er færdig, men der er ikke noget der tyder på at der bliver mulighed for at låne 
lokale der. 
 
Johnny spurgte om man ikke bør overveje at ændre vedtægterne, så formand og kasserer ikke skal 
vælges samme år, da disse væsentlige poster ikke bør udskiftes på samme tid. Formanden oplyste at 
dette ikke er overvejet, og det har ikke været et problem endnu. Dirigenten supplerende med at han 
heller ikke havde oplevet det som et problem i hans tid som bestyrelsesmedlem og formand. Formanden 
vil se på dette hvis der skal laves andre vedtægtsændringer. 
 
Hans Clemensen spurgte om klubben har overvejet at forsyne medlemslisten med Email adresser. 
Formanden svarede at det var overvejet, men blev opgivet. Desuden efterlyste Hans klubbens vedtægter. 
Kassereren oplyste at han plejer at udlever disse i forbindelse med indmeldelse, men han havde måske 
glemt dette i et enkelt tilfælde. Sekretæren påtog sig at maile vedtægterne til Hans. (Ref. bem.: er mailet 
den 8.02.2010) 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for den aktive deltagelse og god ro og orden. 
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   Herefter underholdt Tryllekunstneren Anders Lund de 62 deltagere med tankelæsning og korttrylleri.  
 

 
 
 
 
 


