Referat af generalforsamling i Fodslaw, Frederikshavn
Tirsdag den 15.juni 2021 i Ungdomsborgen
med deltagelse af 39 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen.
DAGSORDEN
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2020
4. Regnskab for perioden 2020
5. Drøftelse af kaffesituationen på motionsturene
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Maja Birk Sørensen, villig til genvalg for 1 år
Jytte Dannesboe, villig til genvalg
Margrethe Walther, villig til genvalg
Nyt bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 suppleanter
Jette Pedersen, villig til genvalg
Poul Budde Olesen, villig til genvalg
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
Helle Kleis, villig til genvalg
Eva Birk Thygesen, villig til genvalg
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant
Per Malmgaard, villig til genvalg
11. Valg af fanebærer og fanevagt
12. Eventuelt
Ad 1
Maja byder velkommen til den 32. generalforsamling.
Ad 2
Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Jensen, som takker for valget og
konstaterer at generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne, er lovlig
indvarslet.
Som stemmetællere vælges Axel og Jette.
Ad 3
Da Henning som bekendt har trukket sig som bestyrelsesmedlem og
formand på grund af sygdom, aflægger Poul bestyrelsens beretning.

Adskillige arrangementer blev aflyst på grund af coronasituationen, blandt
andet Frederikshavnevandringen og jubillumsfesten i Viborg. Der er dog
udsendt ny invitation til Jubilæumsarrangement i Viborg.
Motionsturene blev også aflyst, men efterhånden som landet åbnede mere
op, samledes små grupper på 5-10 medlemmer. Medlemstallet er steget lidt,
vi er nu 268 medlemmer.
Poul retter en stor tak til alle ildsjæle.
Da der ikke er kommentarer eller spørgsmål til beretningen godkendes
Pouls beretning med applaus.
Ad 4
Jytte gennemgår det omdelte regnskab punkt for punkt
og ender ud i et samlet aktiv på kr.: 115.696,30
Henning spørger ind til posten kopiering på kr.: 8000.- som er steget de
sidste år. Han foreslår at bestyrelsen kontakter HJ Kontorcenter. Gunnar
er enig og foreslår at tage Per Malmgaard med til en eventuel forhandling.
Da der ikke er yderligere kommentarer til regnskabet, godkendes dette
med applaus.
Derefter gennemgår Jytte regnskabet for kaffesalg og Maja afslutter
med gennemgang af souvenirsalg.
Ad 5
Jytte konstaterer at alle er tilfredse med kaffe og kage på motionsturene,
men hun efterlyser flere frivillige til at brygge kaffe og ikke mindst
frivillige til at bære rygsække med kaffekander.
Jytte har3 forslag:
1) Fortsætte som nu, men det indebærer flere frivillige hjælpere
2) Vente med kaffe og kage til motionsturens afslutning
3) Helt droppe kaffe og kage på motionsturene.
Dette udløser flere kommentarer:
Axel: Hver især medbringer selv kaffe og kage, og mener nok foreningen
overlever den manglende kaffeindtægt.
Birte: Er villig til at bage oftere
Gunnar: Der har tidligere været forsøg på at drikke kaffe efter
motionsturene, men uden succes – deltagerne ville hjem.
Poul: foreslår at vi holder en pause og tager det op igen efter nogle
måneder og/eller at der laves lister blandt medlemmerne.
Egon: Har brygget kaffe i lang tid og har haft svært ved at finde afløser.
Mona: Har også haft problemer med at afsætte rygsækkene.

Derefter opfordrer dirigenten generalforsamlingen til en summepause,
hvorefter han foreslår afstemning ved håndsoprækning, hvilket udløses i at
kaffeordningen fortsætter som hidtil.
Dette udløser kraftig protest, da der ikke har meldt sig frivillige. Dette må
jævnfør dirigenten tages op under eventuelt.
Ad 6
Ingen indkomne forslag.
Ad 7
Maja, Jytte og Margrethe genvælges med applaus. Maja dog, efter eget
ønske, kun for 1 år.
Leiv Mejling er villig til at indtræde som suppleant, hvis en nuværende
suppleant vil stille op som bestyrelsesmedlem. Dette overtales Poul til og
bliver hermed valgt med applaus.
Ad 8
Jette genvælges med applaus
Leiv vælges med applaus
Ad 9
Helle Kleis og Eva Thygesen genvælges med applaus.
Ad 10
Per Malmgaard genvælges med applaus
Ad 11
Gunnar Jørgensen og Erik Christoffersen genvælges som henholdsvis
fanebærer og fanevagt.
Ad 12
I forlængelse af punkt 5 efterlyses der kaffebærere og følgende melder
sig:
Poul, Jørn, Leiv, Gunnar, Henning, Mogens, Hans Henrik.
Villige til kaffebrygning:
Gunnar, Eva, Henning, Birgit, Elin, Axel.
Bagere: Birgit, Mona, Olga, Agnethe, Birte, Elin, Axel.
Leiv foreslår en ført vandring på 25-30 km rundt i Frederikshavn. Han vil
gerne stå for det praktiske. Bestyrelsen synes det er en god ide, men da

den skal tilmeldes vandrekalenderen, kan vandringen først lade sig gøre i
2023.
Gunnar vil gerne stoppe som kontaktled i Ladywalk. Han har været
tovholder i alle de år Ladywalk har været i Frederikshavn, og efterlyser nu
en afløser.
Jette spørger om der kan 2 tirsdagsture, en med bakker og en uden.
Hans Henrik foreslår at der fremover bliver annonceret om det er en
bakket eller flad tur. Det er Erik indforstået med.
Maja holder en fin tale for Henning og takker ham som formand gennem de
sidste 3 år, hvor han har arbejdet utrætteligt med nye tiltag såsom
Anholttur og æbleskivetur til Skagen. Han har altid været meget synlig i
arrangementer både lokalt og i andre foreninger. Han vil blive savnet som
formand, men vi er glade for han fortsætter i foreningen.
Herefter overrækkes Henning et par flasker vin og får en stor applaus fra
generalforsamlingen.
Da der ikke er flere kommentarer til eventuelt afslutter Hans Henrik
generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Referent
Margrethe Walther
17. juni 2021

