
 

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30 i Caféen i SLAGSLUNDE-KLUBBEN 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (og referent) 
2. Bestyrelsens beretning for 2018 
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
4. Indkomne forslag - herunder forslag fra bestyrelsen 
5. Fastsættelse af kontingentet og 

Godkendelse af budget for 2019. 
6. Valg af: 

a. Formænd til udvalgene 
b. Bestyrelsesmedlemmer 
c. Suppleanter 

7. Valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
 
ad 1. Valg af dirigent (og referent) 
Formanden bød velkommen kl. 19.35 og gik straks til punkt 1, hvor Anette Løndahl blev valgt som 
dirigent og Carsten Brun som referent. 
Anette konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt gennem Klubbens blad og gav 
ordet til formanden. 
 
ad 2. Bestyrelsens beretning for 2018 
Susan aflagde beretning, vedlagt, som blev godkendt. 
Bl.a. nævnte Susan medlemstallet på 135 ved årets udgang. Her 3 uger efter sidste 
indbetalingsdag er der dog kun 48 medlemmer. Det håber vi bliver bedre.  
 
ad 3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
Susan fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden opklarende spørgsmål. Susan havde nogle 
uddybende kommentarer, bl.a. vedr. tilskud* fra Kommunen budgetteres altid til 0,- kr. da vi ikke 
kan vide, om vi får noget. Dette har relevans for hensættelser og budgetlægning. 
 
ad 4. Indkomne forslag - herunder forslag fra bestyrelsen 
Anette konstaterede, at ingen forslag var indkommet. 
 
ad 5. Fastsættelse af kontingentet og Godkendelse af budget for 2019. 
Susan fremlagde budgettet, som blev godkendt. 
Som følge af *) hensættes et beløb til allerede indgåede aftaler med musikere. 
 
ad 6. Valget omfatter: 
 
Udvalgsformænd: 
Café-drift   Lillian L.  blev valgt 
Seniorgruppen  Tove  blev valgt 
Keramikværksted  Bjarne K.  blev valgt 
Håndarbejde   Pia Zitthen  blev valgt 
Malerhold   Anne Kejser Jensen blev valgt 
 
Alle udvalgsformænd blev genvalgt. 



 

 
Ordinære bestyrelsesmedlemmer: 
Kasserer   Marianne  blev valgt 
Sekretær   Carsten  blev valgt 
Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
 
Suppleanter: 
suppleant   Joe Dannemann blev valgt 
suppleant   Jens-Ole Koch blev valgt 
 
 
ad 7. Valg af revisorer:    
revisor   Inge Henriksen blev valgt 
revisorsuppleant  Kaj Madsen   blev valgt 
Begge revisorer blev genvalgt. 
 
ad 8. Eventuelt. 
Anette L-L stiller et spørgsmål til ”gæsterne” ved generalforsamlingen: Hvad vil I og vi med 
Klubben? Hvordan får vi flere til at komme til arrangementerne? Hvordan får vi nogen til at starte 
nye aktiviteter? 
Hvordan får vi børnefamilierne til at komme? Et forslag var: Annoncering på facebook. Der 
annonceres allerede både på vores egen slagslundeklubben og den fælles slagslunde. 
Hvordan ser forsamlingen på caféaftner med hyggepianist og fri snak? Af kommentarerne kan nok 
udledes, at det kan være en god ide at have mere uformelle caféer, hvor der kan snakkes højlydt. 
Jens-Ole gjorde opmærksom på de to Brugerstyrede aftener, hvor ingen havde budt ind med 
aktiviteter. Suzan har arrangeret en tøjbyttedag 6. april. Andre forslag var fx hjertestarterkursus? 
Per pointerer, at bestyrelsen efterlyser forslag til nye faste aktiviteter. 
Anette Løndahl foreslår en idrætsdag på boldbanen. Alle fysiske aktiviteter kan være mulige. 
Anette vil gerne selv være med til at arrangere dette. 
LAN-party for de unge. Vi er lidt i tvivl om, Husets trådløse net kan bære. 
Spilleaften med brætspil. 
Bestyrelsen skal arbejde på metoder til at få kontakt til personer, som kan/vil være med til at 
arrangere et arrangement. 
 
Søren foreslog at dart/billard kom i gang igen, og han vil gerne tage initiativet. Han foreslog Dart og 
billard-aften hver 2. eller 3. fredag i måneden. Interesserede kan ringe til Søren Hansen 29674381 
mail s.t.hansen@me.com. Carsten sender nyhedsbrev. 
 
Annoncering på facebook #slagslunde, som bliver stående i længere tid. Anette L-E tager kontakt 
til Louise. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden kl. 20.15. 
 
 
 
 
 
Carsten Brun  Susan Kielstrup  Anette Løndahl-Eriksen 
Referent  formand   dirigent 
 


