Referat af generalforsamling i Fodslaw, Frederikshavn
onsdag den 5. februar 2019 på Dagcentret, Ingeborgvej
med deltagelse af 48 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.
DAGSORDEN
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab for perioden 2018
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jytte Dannesboe, villig til genvalg
Margrethe Walther, villig til genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
Jette Pedersen, villig til genvalg
Poul Budde Olesen, villig til genvalg
8. Valg af 2 bilagskontrollanter
9. Valg af bilagskontrollantsuppleant
10. Valg af fanebærer og fanevagt
11. Eventuelt
Ad 1
Henning byder velkommen til den 30. generalforsamling. Derefter synges
den omdelte sang: Den glade vandrer.
Ad 2
Bestyrelsen foreslår Fritz Nordahl, som takker for valget og konstaterer
at generalforsamlingen jævnfør vedtægterne, er lovlig indvarslet.
Som stemmetællere vælges Erik Christoffersen og Per Malmgaard..
Ad 3
Henning oplyser at vi nu er den 6. største Fodslaw forening med 266
medlemmer, en tilbagegang på 10. I det forløbne år har der været 2516
deltagere på seniorturene – en stor tilbagegang på 384 - og på torsdags- og
lørdagsmotionssture har der har været 2516, en tilbagegang på 250.
Repræsentantskabsmødet i Ringe på Fyn gav anledning til kraftig debat i
forbindelse med ændringer i vedtægterne på grund af
persondataforordningen som trådte i kraft i maj. Der blev derfor nedsat et

udvalg der skal fremlægge nyt forslag ved det kommende
repræsentantskabsmøde i februar.
I årets løb har vi deltaget i diverse arrangementer såsom vinterture ved
Assens og Tornby, Bryggermarch ved Viborg, fællestur med Mors til Øland,
og sluttelig vores årlige bustur: Æblewalk ved Ebeltoft.
Busturen i år er planlagt til Hav og Klit vandring søndag den 8. september.
Vi er stadig en del af Ladywalk, på landsplan deltog 44929 og i
Frederikshavn 2399. Vores andel blev på kr.: 9842,43.
Henning omtaler Frederikshavnervandringen, hvor der også var deltagere
fra Gribskovens Hårde Kerne, Quindemarchen med 40 flere deltagere end
forrige år, Julemærkemarchen med 32 færre deltagere end året før. På
trods af dette kunne vi sende knap 5000 kr. til Julemærkefonden – en
enkelt bidragsyder sponsorerede 1000 kr. Julemotionsturen var dog ikke
den store succes.
Henning oplyser at vores lejemål på Jacob Kjeldsvej ophører pr. 1. april,
hvorfor foreningen har undersøgt flere muligheder til opbevaring af
diverse materialer. Dette er endt ud med, at vi gratis kan leje et tidligere
ishus på Rønnerne af kommunen, mod at vi betaler for driftsudgifterne.
Henning meddeler derefter at Frederikshavn Fodslaw i år har 30-års
jubilæum og at bestyrelsen i den anledning vil foreslå fejring med en fest.
Henning har indledende aftalt leje af FFK-hallen den 15. og 16. november
2019, og efterlyser et festudvalg til at varetage de praktiske gøremål.
Sluttelig takker Henning for alle der har hjulpet til i det forløbne år og
takker bestyrelsen for godt samarbejde.
Da der ikke er kommentarer eller spørgsmål til beretningen godkendes
formandens beretning med applaus.
Ad 4
Jytte gennemgår det omdelte regnskab punkt for punkt
og ender ud i et samlet aktiv på kr.: 141.398,47.
Derefter gennemgår Henning regnskabet for kaffesalg og Maja afslutter
med gennemgang af souvenirsalg.
Da der ikke er kommentarer eller spørgsmål godkendes regnskaberne med
applaus.
Ad 5
Ingen indkomne forslag.

Ad 6
Jytte og Margrethe genvælges med applaus.
Ad 7
Jette Pedersen og Poul genvælges med applaus.
Ad 8
Helle Kleis og Eva Thygesen genvælges med applaus
Ad 9
Per Malmgaard genvælges med applaus
Ad 10
Gunnar Jørgensen og Erik Christoffersen genvælges som henholdsvis
fanebærer og fanevagt med applaus.
Ad 11
Gunnar omtalte årets tur med Mors, som går til Tronheim fra 11-18. august.
Connie fra Skagen spørger hvorfor invitationen til Anholtturen var en
uautoriseret meddelelse, som hun derfor ikke åbnede. Fritz mener det er
et teknisk problem. Der er heller ingen andre i forsamlingen der har haft
samme oplevelse. Der foreslås at gentage turen til næste år, da
deltagerantallet er begrænset til 22, og der er allerede oprettet en
venteliste.
Henning spørger om interessen til festudvalget og Egon, Jette, Jytte O.,
Erik C. og Poul Budde melder sig, med stor applaus til følge.
Da der ikke er flere kommentarer under punktet eventuelt afslutter Fritz
generalforsamlingen og Henning takker Fritz for hans villighed som
dirigent, trods kort varsel. Stor applaus til Fritz.

Referent
Margrethe Walther
8.februar 2019.

