
 

 

Referat fra generalforsamlingen fredag den 17. marts 2023 

Formanden bød velkommen og glædede sig over et stort fremmøde. Det er 
dejligt, når bestyrelsen bliver bakket op. Herefter gik man over til 
dagsordenen og første punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter 
Altenborg, der blev valgt uden modkandidat. Peter takkede for valget og 
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav 

han ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne aflagde beretning.  

1 Valg af dirigent. Peter Altenborg blev valgt 

2 Beretning for perioden 24.3. 2022 – 17.3. 2023. Formanden 

  Kunne glæde sig over at årets program var blevet afviklet uden 
  restriktioner. Pinsejazzen havde været en succes, men et meget 
  stort arbejde så derfor er bestyrelsen gået i tænkeboksen med 
  hensyn til afvikling af pinsejazz i år. Han takkede Mogens Ahle for 
  at han trådte til, da vi stod uden kasserer efter Svend Erik Broch 
  Nielsens død i november.  
   Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Da  
   det ikke var tilfældet var beretningen godkendt. 

3 Revideret årsregnskab og budget. 

   Mogens Ahle gennemgik det reviderede årsregnskab. Foreningen har en robust 

   økonomi, takket være vores trofaste medlemmer, sponsorer og nogle enkelte store 

   donationer.  

   Årsregnskabet balancerer med 278.987 kr. og årsresultatet er på 81.301 kr. budgettet 

   for 2023 er baseret på uændret kontingent 200 kr./medlem. 

 
4 Valg af bestyrelse. Da Sidsel Ullersted, af personlige årsager, 

   valgte at udtræde af bestyrelsen i september 2022, og da klubbens mangeårige 

   kasserer, Svend Erik Broch Nielsen afgik ved døden i november 2022, er der ingen 

   bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023.              
   Vi skal derfor have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

   Bestyrelsen foreslog Mogens Ahle, og derudover skulle der vælges et medlem mere. 



   Dirigenten efterlyste forslag. Da der ikke fremkom forslag, bragte dirigenten et emne  

   i forslag – Inga Sørensen. Inga modtog efter lidt betænkningstid valget. Mogens Ahle 

   og Inga Sørensen er hermed valg for en 2-årig periode 

 

5 Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 

   De nuværende suppleanter er Børge Pedersen og Steffen Eltang 

   som henholdsvis 1. og 2. suppleant.  

   Dirigenten konkluderede, at de to suppleanter var villige til genvalg, så de blev valgt 

 

6 Valg af revisor. Nuværende revisor er Gert Friis, som er villig 

   til genvalg. 

   Gert Friis blev genvalgt 

 

7 Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag 

 

8 Evt. Formanden benyttede lejligheden til at takke Sidsel Ullersted for hendes 

   arbejde i bestyrelsen og overrakte en lille erkendtlighed til hende. Der var også en lille  

   erkendtlighed til revisoren og dirigenten for deres indsats. 

   Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

 


