Generalforsamlingen den 24. september 2013
Der blev ikke valgt nye formand, men bestyrelsen er fuldtallig
I sin beretning kom formanden, Bjørn Eriksen, ind på, at vi ligger og svinger omkring de 50
medlemmer. Ganske flot, når vi tager i betragtning vi ligger klemt mellem Viby og Odder.
For to år siden forsøgte vi som et eksperiment med mødeaftener hver tirsdag i vinterhalvåret i modsætning til tidligere kun hver anden tirsdag. Vi kan konstatere, at der på hver mødeaften deltager omkring 25 medlemmer, hvorfor ordningen med møde hver tirsdag nu må
anses for at være permanent.
Vi har afviklet 2 arrangementer et på Tranbjerg Bibliotek og et på Beder bibliotek. De gav
ganske vist kun få nye medlemmer, men vi har vist flaget i lokalområdet, der stadigvæk udover Mårslet er Tranbjerg, Beder, Malling og Solbjerg.
Vi har været i stand til at kunne afvikle 3 foredrag per. halvsæson.
Turen til Trekantbyttedagen i Fredericia sidste år var en stor succes. Vi forsøger at gentage
den i år, og hvis det igen bliver godt, er vi tæt på, at det er en tradition.
Regnskabet blev fremlagt af Torben Leth der kunne konstatere et underskud på 736, 08 kr.
Det skyldes, at vi har indkøbt så mange postfriske frimærker til udsendelse af medlemsbladet, at vi har nok til de næste par år. Det forventes derfor, at der de kommende år bliver
tale om større overskud.
Klubbens egenkapital udgør 16.122,21 kr.
Der var forslag om at donere et beløb til Brugerrådet på Kildevang, der godt kunne bruge
penge til deres aktiviteter, eksempelvis et bidrag til en ny beboerbus. I betragtning af at vi
stort set ikke betaler husleje på Kildevang, var der en positiv tilgang til forslaget. Bestyrelsen drøfter det nærmere.
Med en henstilling til kassereren om at splitte diversekontoen mere op blev regnskabet enstemmig godkendt.
Kontingentet blev for 2014 fastsat til 100,- kr. (uændret)
Formanden Bjørn Eriksen og bestyrelsesmedlem Jørn Jønsson havde på forhånd meddelt,
at de ikke genopstillede til deres to poster, der var på valg.
Det lykkedes ikke at få valgt en formand, da der ikke var opstillet kandidater og der heller
ikke fremkom forslag. Bestyrelsen havde forud drøftet, at denne mulighed kunne blive aktuel.
Planen var derfor, at der burde kunne vælges to til bestyrelsen, så den blev fuldtallig. Bestyrelsen måtte så efterfølgende konstituere sig og meddele konstitueringen på et kommende medlemsmøde og på klubbens hjemmeside.
Denne model tilsluttede generalforsamlingen sig.
Jørgen Peter Andersen og Torben Johnsen blev foreslået til bestyrelsen, og begge blev
valgt for 2 år.
John Jacobsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Som ny revisor blev Steen Fogh valgt, mens Preben Madsen blev ny revisorsuppleant.
Under eventuelt fremkom der forskellige ideer til markering af klubbens 40 års jubilæum i
foråret 2014. Bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

Bjørn Eriksen

