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Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27 maj. 2021 kl. 10. 

Tilstede var 15 medlemmer. 

Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og 

indeholdt følgende punkter. 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag, meddelser m.m. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant (Afgående: Erik Kjær Mikkelsen Majbritt Troelsen og suppleant 

Preben Pedersen) 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Afgående: Bruno Madsen og Eigil Justesen) 

9. Eventuel. 

 

1. Til dirigent valgtes Bjarne Nielsen som kunne konstatere at 

generalforsamlingen var rettidig indvarslet. 

2. Til referent valgtes Maj-Britt Troelsen. 

3. Formanden Erik K. Mikkelsen aflagde beretning for året 2020, hvor han 

kom ind på. Vi fik bevilget §18 tilskud i år 2020 på 40.500 kr. Vi har 

udskiftet 4 computer til ny så de 5 kursist computere alle er udskiftet. Vi har 

ikke søgt § 18 tilskud til 2021 men fået overført 8.000 kr. til i år af 

tilskuddet fra 2020, og regnskabet fra 2020 er godkendt af Kommunen. 

Ligeledes rettede Erik en tak til Tommy Jensen for 15 års frivilligt arbejde i 

Datastuen. Beretningen blev godkendt. 

4. Kasseren Ander Buhl aflagde regnskab for året 2020 som udviste en balance 

på kr. 44.501,57 som blev godkendt. 

5. Det var ikke indkommet nogle forslag. 

6. Kontingentet blev fastsat uændret. 

7. Erik ønskede ikke at modtage genvalg, i hans sted valgtes Kaj Mortensen, 

øvrige valg var genvalg af Maj-Britt og Preben. 

8. Bruno Madsen blev genvalgt til revisor, Jytte Toft blev valgt til revisor 

suppleant. 

9. Eventuelt. Det blev spurgt om det kunne investeres i nye termokander det 

blev vedtaget, til slut takkede Dirigenten Bjarne Nielsen for god ro og 

orden. 

Referent Maj-Britt Troelsen.                                                 Dirigent Bjarne Nielsen. 

 


