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Formanden Inger Christensen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle.
Hun bød særligt velkommen til æremedlem Erik Præstegård samt Døvepræst Erik Lundager.
Repræsentant fra DDLs hovedbestyrelse Mette Bertelsen blev ligeledes budt velkommen.
Inger Christensen som også sidder i DDLs Hovedbestyrelse fortalte, at man i HB havde
besluttet, at det var vigtigt, at HB kommer ud til lokalforeningernes generalforsamlinger, så de
dels kan vise DDLs ansigt men også kan få en fornemmelse af hvad der sker lokalt rundt
omkring i landet.

Inger Christensen startede nu generalforsamlingen.
1a: Valg af

Bestyrelsen havde oprindeligt og i god tid fundet en dirigent, men
vedkommende var blevet syg og sendte afbud i går. Inger
Christensen forhørte sig derfor hos tidligere dirigenter. Sent i aftes
fandt man således en kandidat. Bestyrelsen vil foreslå Malene Allart
som dirigent.
Malene Allart blev valgt til dirigent og takkede for valget. Herefter
overtog Malene styringen af mødet.

dirigent

Dirigenten spurgte først om alle de fremmødte havde modtaget
indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilket blev bekræftet.
Generalforsamlingen blev således erklæret for lovligt indvarslet.
Herefter gik dirigenten over til at spørge kassereren hvor mange
medlemmer der var tilstede i lokalet.
Kassereren svarede hertil, at der var 45 medlemmer tilstede,
Bestyrelsen foreslog Merete Birk Nielsen fra Aarhus. Hun blev valgt
til referent.
Til bisidder blev Gitte K. f ensen foreslået og blev valgt.

Lb: Valg af referent
1-c:Valg af bisidder
1-d:

Valg af

stemmetællere

2: Årsberetninger for:
a

:Tegn sprogsforen

b: Feriehytten

in

ge n

Generalforsamlingen plejer at vælge to stemmetællere, som hver
for sig tæller stemmer op i hver side af salen.
Brian f ørgensen og Kurt Als blev valgt. De aftalte hvilken side af
salen de havde ansvaret for.
Formanden Inger Christensen fremlagde en mundtlig beretning
som supplement til den skriftlige beretning. Men inden da bad hun
om l- minut stilhed for tre afdøde medlemmer: Asta Bergmann,
Willy Robert Andreasen og Gitte Hougård Nielsen.
Inger Christensen fortalte kort fortalt om et debatarrangement d.
6. Marts, hvor der bl.a. var snak om hjemmeside og FB. Dette har
bestyrelsen lyttet til og vil arbejde videre med i den kommende tid.
Formanden Inser Christensen ville ikke siee så meget mere, idet

hun regnede med at alle havde læst den skriftlige årsberetning
hjemmefra.
Dirigenten åbnede herefter op for spørgsmål fra salen.

Erik Præstegård spurgte ind til et evt. navneskift til Aalborg
Døveforening. Desuden nævnte han, at han savner flere udflugter
arrangeret af Tegnsprogsforeningen - velvidende at
Menighedsrådet arrangerer mange spændende udflugter. Desuden
ønskede han, at bestyrelsen arbejder på at få besøgaf
Døveforeningen i Bergen - gerne i samarbejde med København.
Formanden Inger Christensen svarede herefter på Erik
Præstegårds spørgsmåI. Vedr. navneskiftet er dette blevet
diskuteret før ogfornemmelsen her er, at medlemmerne generelt
ønsker det nuværende navn bevaret. Hun understregede
endvidere, at et sådan forslag hører under indkomne forslag og
eftersom der ikke foreligger sådant forslag er der ikke blevet
arbejdet videre med det. Vedr. udflugter så vil bestyrelsen gerne
påtage sig opgaven med, at arrangerer udflugter, hvis der er
stemning for det. Bestyrelsen kan godt se, at man har gjort for lidt
ud af det. Bestyrelsen vil gerne prøve det, hvis generalforsamlingen
accepterer dette. Der var stiltiende accept af dette fra forsamlingen.
Formanden Inger Chistensen husker godt, men har ikke hørt mere
om et evt. besøg afBergens Døveforening. Hun gav udtryk for, at
det er svært at vedligeholde kommunikationen, men hvis Erik
Præstegård vil overdrage en mailadresse til Inger Christensen vil
hun gerne tage kontakt til dem og få en aftale i stand.

Erik Præstegård var tilfreds med svarene.
Dirigenten efterspurgte nu andre emner/spørgsmål til Aalborg
Tegnsprogsforenings Årsberetning.
Pernille Fogh Kristensen gav først udtryk for mange og gode
arrangementer bestyrelsen har gennemført. Hun ønskede sig en
gentagelse af Buffet-arrangementet. 0g at man arrangerede at
foredrag med Peter Niemelå.
Formanden Inger Christensen gjorde opmærksom på, at der ikke
var tale om en buffet, men en brunch, hvor der i øvrigtvar 34
tilmeldte, men hvor en snestorm betød, at der var et stort frafald af
medlemmer, som ikke kunne komme frem. Det var ærgerligt, at
vejret skulle drille, men de 2L fremmødte deltagere nød den god
mad. Bestyrelsen vil gerne arrangere dette igen.

Erik Præstegård spurgte til at man kunne ændre menuen til
iulearransementet i november måned. Formanden Inger

Christensen gjorde opmærksom på, at der her ikke er tale om et
arrangement som Aalborg Tegnsprogsforening står bag. Hun
fortalte endvidere, at bestyrelsen udsender et nyhedsbrev 4 gange
årligt. Mange modtager nyhedsbrevet via almindelig post. Det er de
færreste der er på mail, hvilket er ret ærgerligt, da det er dyrt at
sende brevene ud med de portopriser vi har i dag.
Mailsystemet giver endvidere mulighed for at udsende spontane
mails. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmerne til at
tilmelde sig mail-nyhedsbrevene.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at et medlem koster 40 kr. pr. år
i porto alene, da der udsendes 4 nyhedsbreve om året, hvor det
koster 10 kr. pr. gang.
Erik Præstegård spurgte til, hvordan det går med tolkeområdet.
Bestyrelsen kunne ikke svare på det. Der er ingen medlemmer der
har fortalt noget til bestyrelsen om dette.
Richardt Hansen bad Anni Lange om, at komme op til talerstolen.
Han berettede om salget afkuglepenne, som han og hans kone fik
solgt i løbet af et par måneder. Det indtjente beløb blev overakt i en
kuvert til Anni. Han takkede Anni for hendes tålmodighed og gav
udtryk for, at Anni aldrig beklager sig. Den overrakte kuvert
indeholdt 1500,- kr. Forsamlingen gav et stort bifald.
Anni Lange kvitterede med et stort tak og var meget glad for den
fine ros og kuverten med pengene. Det havde hun ikke forventet.
Formanden Inger Christensen spurgte forsamlingen hvad de syntes
om årets fuletræsfest og takkede i øvrigt Brian, Gitte og andre for
deres store arbejdsindsats. Festen forløb godt og samarbejdet
inklusive arbejdsfordelingen blandt de ansvarlige fungerede godt.

Dirigenten gik herefter over til Feriehyttens årsberetning, der blev
fremlagt af Henrik Otto Christensen. Han berettede om
Feriehyttens renovering af køkkenet samt udskiftningen af døren
til soveafdelingen. Døren havde været utæt i lang tid og man
fremskaffede derfor en brugt dør. Ellers er der ikke de helt store
opgaver i feriehytten i den kommende tid. Man så gerne flere
lejeindtægter, da disse er faldende. Feriehyttens sæsonåbning var
en succes og det vil man gerne gentage i år. Henrik sluttede den
mundtlige beretning af med at takke alle dem der har hjulpet.

Dirigenten åbnede herefter op for spørgsmål fra de fremmødte.
Richardt Hansen indledte med et ønske om, at man gør noget ved
Indkørslen og p-pladsen, da nogle i kørestole har svært ved at få
adgang. Han mente, at der er mange, der har dette problem og at

man bør gøre noget ved dette. Henrik kunne godt se problemet heri
og ville gerne se på om man kunne gøre noget ved dette.

Dirigenten indskød her, at problemet nok kun er en gang om året
og at man skulle opveje dette mod hvilke omkostninger en
ombygning af indkørsel/p-plads ville have i forhold til dette.
Bestyrelsen må se på det og se om opgaven kan løses
Pernille Fogh Kristensen spurgte herefter om man kunne gøre
noget ved de faldende indtægter ogprøve at udtænke en nødplan i
forhold til dette. Det kunne være en udlejningsaftale med et firma
der gør i den slags.
Henrik Otto Christensen svarede hertil, at det er dyrt at få et
udlejningsfirma til at stå for udlejningen og at det vil ikke gøre det
muligt for feriehytteudvalget at tage særlige hensyn til døve der
gerne vil leje Feriehytten, hvilket han synes ville være ærgerligt.
Pernille Fogh Kristensen gik nærmere ind i emnet, ved at give
udtryk for at man kan lave en særaftale med et udlejningsfirma,
hvor man kunne tage særlige hensyn til døve der gerne vil leje
hytten.
Richardt Hansen fik herefter ordet. Han gav udtryk for, at der er et
generelt problem i at udleje sommerhuse. Han mente, at det er ret
svært at få lejet sit sommerhus ud.
Lotte Andersen foreslog, at man kunne annoncere i avisen, når man
havde ledige datoer og på denne måde få booket op.

Ejvind Christensen gav udtryk for, at han finder det meget rigtigt, at
man skal give døve ret til at leje hytten, da det er de døve der ligger
meget arbejde i hytten. Han mente, at man måske kunne give tyske
døve mulighed for at leje hytten.
Formanden Inger Christensen fortalte, at det ikke kun er døve der
lejer hytten. Hun fortalte at hendes hørende kolleger lejer den og
hun har også oplevet, at der har været nogen inde på hjemmesiden
og har fået kendskab til hytten der.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at man kunne gøre mere
reklame for hytten og på den måde øge lejeindtægterne.
Lotte Andersen kom med en ide om, at man kunne oprette en
side/gruppe på facebook og herigennem øge kendskabet til
Feriehytten. Hun mente, at det kunne være en god måde, at sprede
budskabet

Henrik Otto Christensen bekræftede Formanden Ingers oplevelse
om, at hørende også lejer hytten. Han kunne fortælle, at der er
naboer til Feriehytten - altså i områdets sommerhuse, der lejer
hytten, når de har brug for flere sovepladser i nærheden. Han
understregede, at han mente at det vil blive svært at styre
udlejningen, hvis man gik over til at bruge et udlejningsfirma.
Vedr. facebook, så kunne han sagtens se det gode i denne ide, men
tænkte at man nok kunne gøre det under Aalborg
Tegnsprogsforeningens Facebook-side. Han kunne ikke selv afse
mere tid til arbejdet omkring feriehytten. Han mente, at der er
rigeligt at lave med hjemmeside og udlejningen m.m.
Richardt Hansen spurgte ind til, hvad man ville gøre hvis
udlejningsindtægten fortsat falder. Vil man så sælge?
Erik Præstegård gav udtryk for at han gerne vil have sprosser på de
franske døre. Og mente i øvrigt at man skal passe på med at leje
hytten ud til hørende, idet han mente at der kan opstå problemer.

3:Arbejdsplan for den
kommende tid

Formanden Inger Christensen afsluttede punktet med at takke
særligt tre frivillige. Hun overrakte dem en lille pose chokolade
samt et gavekort på 300,- kr. Kurt Als, Ole Sørensen samt Lars
Vestergård fik således overrakt hver en gave samt et stort bifald fra
forsamlineen. Der blev taset et sruppebillede af de tre hiælpere.
Dirigenten lod formanden Inger Christensen indlede punktet. Hun
fortalte, at den fornyligt afholdte debataften havde givet
bestyrelsen gode input, som de vil arbejde videre på.
Bestyrelsen er enig i, at man er nødt til at gøre noget ved
feriehytten. Man vil derfor invitere til et debatmØde d. 6. Maj, der
udelukkende handler om feriehytten og dens fremtid.
Skal hytten sælges? Eller hvad?
En anden ting er Aalborg Tegnsprogsforenings fremtid. Hvordan
ser den ud om 10 år? Hvad med klubberne? Skal de ind under
tegnsprogsforeningen? I så fald hvad så med kontingentet?
Der er 6-7 forskellige klubber i alt. Nogle steder mangler der
ressourcer. Formanden Inger Christensen tænker, at man kunne
arrangere nogle debatmøder, hvor hun håber, at mange vil møde op
og snakke om tegnsprogsforeningens fremtid.

4: Fremlæsselse af

Dirigenten opfordrede til at man måske kunne lægge noget frem i
201,6 om fremtiden.
Punktet gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Dirigenten
sik videre til næste nunkt på daesordenen.
Dirisent bad kasserer Karl Erik Christensen om at fremlæeee
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årsregnskab til
godkendelse
a Tegn sprogsfo ren i ngen
b: Feriehytten
:

regnskabet for Aalborg Tegnsprogsforening. Kasserer Karl Erik
Christensen havde ingen kommentarer til det udsendte regsnkab,
men modtog gerne spørgsmål fra salen.

Richardt Hansen spurgte ind til fordelingen af de 400,- kr
medlemmerne betaler i kontingent. Hvor meget tilgå DDL centralt
og hvor meget tilgår Aalborg Tegnsprogsforening?
Formanden Inger Christensen forklarede, at dette bliver besluttet
på Landsmødet. På landsmødet sidste år vedtog man en stigning til
400,- kr. Heraf tilfalder 200,- kr til DDL og 200,- kr. til de lokale
foreninger. Man har dog indført en ordning, hvor man kan splitte
kontingentindbetalingen op i 2 rater, hvis man synes, at det er
svært at betale 400,- kr. på en gang.
Pernille Fogh Kristensen havde lagt mærke til, at udgifterne til
administration er meget store. Med en udgift på 25.000,- kr. må
bestyrelsen kunne se på hvordan man kunne gære tingene billigere.
Hun fremhævede på side L0 punkt 3, at udgifterne til frimærker,
porto, kopier og kontorartikler. Hun synes, at der blev brugt
mange penge på det. Man kunne måske spare her og overføre nogle
penge til Feriehytten.
Richardt Hansen supplerede med at understrege, at man kunne
spare mange penge i porto, hvis medlemmerne fik mail i stedet for
et fysisk brev. Desuden mente han at man kunne indkøbe flere
pakker papir og derved spare penge, fremfor at købe en-to pakker
ad gangen.

Dirigenten fremhævede, at det er op til medlemmerne at spare på
denne post, da de ved at gå fra det fysiske nyhedsbrev og over til
mail-nyhedsbrevet kunne spare både papir, kopier og porto.
Knud Erik Christensen synes at det var bemærkelsesværdigt, at
man i år var opmærksom på denne udgift idet udgiften faktisk var
på 30,000,- året før ogat man faktisk kun har brugt 25.000,- kr. i
20L4.

Pernille Fogh Kristensen understregede, at hun ikke ville kritisere
bestyrelsen, men medlemmerne, som hun mente gerne måtte tage
sig sammen og komme med på maillisten, så man kunne spare
nogle penge.
Ejvind Christensen ville gerne kommentere på Pernille Fogh
Kristensens indspark vedr. mail, i det han mente, at man også måtte
tage hensyn til at der er mange der ikke har mail - fx
pensionisterne. Men måske kunne man spare penge ved at
overbrinse nvhedsbrevene Dersonlist til medlemmerne frem for at

sende dem med posten.

Dirigenten supplerede med at sige, at man måske kunne få
seniorklubben til at hjælpe med at uddele nyhedsbrevene.
Da der ikke var flere sprøgsmål og kommentarer

til Aalborg

Tegnsprogsforenings regnskab gik dirigenten videre
Feriehyttens regnskab

til

Henrik Otto Christensen fremlagde dette. Han forklarede, at
regnskabet er sendt ud og at der ikke er yderligere kommentarer til
regnskabet, men at man gerne svarede på spørgsmåI.
Dirigenten åbnede op for spørgsmål.
Richardt Hansen forstod ikke, hvordan man kan købe et nyt køkken
og andre nye ting uden at det tydeligt kunne ses i regnskabet.
Det blev forklaret, at det er en del af gælden.

Richardt Hansen understregede, at man skal passe på med at låne
for mange penge, da det så ikke vil vlre muligt at låne flere penge.
Henrik Otto Christensen uddybede med at fortælle, at man tidligere
havde taget lån til at lave taget. Man har skiftet vinduer ud, hvilket
var nødvendigt pga. råd. Nu er der lagt nyt gulv og lavet nyt køkken.
Han fortalte lidt om gælden og renterne. Gælden en er faktisk en
kredit i banken, hvorfor renteudgiften er stor. Denne ligger på
13.000,- kr. i 20L4. Man skal her tænke på, at det koster at oprette
et kreditforeningslån, så dette opvejer måske den store renteudgift
til banken. Selve kreditten er på L65.000,- kr, men man ryger
måske op på 200.000,- kr. hvis man skal flytte lånet. Henrik Otto
Christensen opfordrede til at man tog denne debat på den
annoncerede debataften d. 6. maj.
Richardt Hansen spurgte til de lån, der blev oprettet i Bjarne
fensens tid.
Henrik Otto Christensen forklarede, at der er styr på det nu og
tingene er samlet sammen.
Richardt Hansen spurgte om, man kunne undersøge om det ville
kunne svare sig, at optage lån i kreditforeningen og opdele lånet så
renteudgifterne kunne bringes ned.
Pernille Fogh Kristensen spurgte om man kunne tage 1-00-, kr af de
200.- kr. Aalbors Tesnsnrossforenins får i kontinsenter fra

B

medlemmerne, og lade dem tilgå Feriehytten.

Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål og kommentarer.
Brian f ørgensen foreslog at man ikke vedtager noget nu, men
venter til d. 6. Maj, hvor der er debat om Feriehytten.
Dette forslag blve modtaget med bifald fra salen.

Dirigenten takkede for de kloge ord og konstaterede at at der var
stemning for dette forslag. Da der ikke var flere kommentarer til
regnskabet gik hun over til afstemning om regnskabet.
Hun ville gerne have stemmetællerne på banen. Afstemningen
foregik ved håndsoprækning med grønne sedler.
Der blev stemt om begge regnskaber på samme tid.
Brian førgensen optalte 17 stemmer
Kurt Als optalte 20 stemmer
Dirigenten konstaterede at regnskaberne er godkendt med 37
stemmer i alt.
erefter h ol dt sen eralforsamlingen kaffepause.
Dirigtenten fortalte, at der ikke er nogen indkomne forslag,
Bestyrelsen har kun nogle små skønhedsfejl der blevet opdaget
efter de seneste års ændringer i vedtægterne. Skønhedsfejlene er
beskrevet i det udsendte materiale.
H

5: Behandling af forslag
fra bestyrelsen og
medlemmerne

Formanden Inger Christensen fremlagde dem. Første forklarede
hun, at der flere steder fortsat står, at der er 7 medlemmer i
bestyrelsen - fx i 56.1, hvor der står, at der er en formand,
sekretær, kasserer og 5 medlemmer. Det sidste skal rettes til 2
medlemmer, så der er 5 i alt. Man har sovet i timen i20L3, da man
ændrede antallet i bestyrelsen fra 7 ril5.
Det samme gælder i $6.1a, hvor der står at man udpeger en
næstformand mellem de 4 medlemmer. Det skal rettes til 2.
I afsnittet om kontingenter 53.9 står der frister "inden L. fanuar
eller 1,. fuli", det bør skal rettes til 1. December.

Dirigenten spørger om man har indtænkt den nye mulighed for at
dele kontingentet i 2 rater og hvad man vil gøre ift. den
bestemmelse i vedtægterne.
Formanden Inger Christensen fortalte, at de fleste betaler 400,- kr
en gang årligt. Så problemet er ikke så stort. Hun er dog selv i tvivl
om dette. DDLs repræsentant Mette Bertelsen vidste heller ikke
noset om dette, men mente at man skal sØge svaret i vedtægterne
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hos DDL.

Henrik Otto Christensen mente, at de to datoer står i DDLs
indmeldelsesblanket og foreslår derfor, at man i Aalborg
Tegnsprogsforenings vedtægter skriver L. fanuar og L. funi - ikke
fuli.

Dirigtent mente at det skulle være 1-. December og 1. funi,
bestyrelsen har mulighed for at maile sammen med DDL.

så

Dirigenten forklarede, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal,
hvilket er minimum 30 stemmer i alt. Hun bad stemmetællerne om
at gøre sig klar.
Generalforsamlingen gik herefter over til afstemning:
Brian: 17
Kurt: 23

6: Kontingenter

7 : Y alg af bestyrelse
a: Formand
b: Sekretær
c: Kasserer
d: 2 repræsentanter

Valg af 2 suppleanter

Vedtæstsændrinserne blev hermed vedtaeet med 40 stemmer.
DDLs andel af kontingentet er fastsat af Landsmødet. Aalborg
Tegnsprogsforening har ikke forslag om at sætte sin rate op. Det
foreslåes uændret kontingent. Dette blev konfirmeret af
forsamlinsen.
Valg af formand:
Ejvind Christensen foreslog, at Inger fortsætter.
Følgende blev foreslået af forskellige medlemmer:
Inger Christensen
Gitte Kjærsgaard Jensen
Brian førgensen
Henrik Otto Christensen
Malene Allart

Ingen af de fem ønskede at fortsætte. Inger Christensen meddelte
dog hurtigt, at hun gerne ville fortsætte alligevel og modtog stort
bifald fra forsamlingen.
Valg af sekretær:
Følgende blev foreslået af forskellige medlemmer af forsamlingen:
Gitte Kjærsgaard f ensen
Malene Allart
Pernille Fogh Kristensen
Lotte Andersen
Brian Jørgensen

Alle sagde nej til at opstille undtagen Gitte Kjærsgaard fensen, som
blev valgt med bifald.
Vals af kasserer:
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Der er ingen valg afkasserer i år. Den nuværende kasserer
fortsætter.
Valg af 2 repræsentanter i bestyrelsen:
Forsamlingen foreslog:
Brian Jørgensen
Henrik 0tto Christensen
Helle Nørklit
0le Sørensen
Marianne Sørensen
Anni Lange Christensen
Malene Allart
Lotte Andersen
Da rækken var skrevet op på tavlen bad Kurt Als om ordet. Han
ville vide hvorfor Peter Åge Jensen stoppede i utide.
Peter Åge Jensen svarede selv. Han ville gerne trække sig, da han

gerne vil stå udenfor og hjælpe bestyrelsen. Han mente, at det var
den bedste måde, at hjælpe bestyrelsen på.
Formanden Inger Christensen fortalte herefter lidt om det at sidde i
bestyrelsen. Hun mente, at det ville være en god ide at fortælle om
forventninger inden de foreslåede personer skulle tage stilling til
om de ville modtage valg.

Dirigenten spurgte herefter alle de foreslåede og følgende ville
gerne modtage valg:
Henrik Otto Christensen valgt for 2 år
Helle Nørklit valgt for 1 år
De blev således begge valgt. Dirigenten ønskede

tillykke med

valget.
Man gik herefter over til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende forslag blev skrevet op på tavlen:
Lars Vestergård
Anni Lange Christensen
Peter Åge fensen
Marianne Sørensen
Kirsten Als
Lotte Andersen
Sandie Krarup
Michella Johansen
Formanden Inger Christensen fortalte lidt om suppleanternes
arbejde. Dirigtenten supplerede med hvad der står i vedtægterne
om supnleanthvervet.

1.r

Følgende ville gerne modtage valg:
Lars R. Vestergård
Michella Johansen

8:
a: Valg af

administrator

til Feriehytten
b: Valg af
vedligeholdelsesleder
til Feriehytten
c: Valg af
rengøringsleder til
Feriehytten
d: Bestyrelsen udpeger
til Feriehytten efter
generalforsamlingen

De blev besse valst os er valgt for L år
Valg af administrator af Feriehytten:
Følgende blev foreslået:
Henrik Otto Christensen
Brian førgensen

Henrik Otto Christensen var villig til at modtage genvalg.
Brian førgensen takkede nej tak.
Henrik Otto Christensen blev valgt med bifald fra salen.
Valg af vedligeholdelsesleder:
Følgende blev foreslået:
Kurt Als
Ole Sørensen
fens Andreasen
Ejvind Christensen
Karl Erik Christensen

Alle undtagen Kurt Als ønskede ikke at modtage valg.
Kurt Als blev således valgt. Han takkede for valget, men opfordrede
alle at hjælpe til.
Valg af rengøringsleder:
Følgende blev foreslået:
Kirsten Als
Zofia Christensen
Anne Marie Poulsen
Malene Allart
Anni Lange Christensen
Michella f ohansen
Følgende vil gerne:
Michella Johansen
Kirsten Als

Dirigenten annoncerede skriftlig afstemning og bad om at man kun
skrev et navn på stemmesedlen. Man skulle skrive navnet på den
person man gerne vil have bliver rengøringsleder.
Stemmetællerne indsamlede stemmesedlerne og forlod salen. Efter
optællineen orienterede dirigenten om stemmefordelingen, som

T2

var:
Kirsten Als 37 stemmer
Michella fohansen 6 stemmer
Der var en blank stemme

9: Valg af revisorer:
a: l-. Revisor

Revisorsuppleant

Afslutning

Kirsten Als blev således valgt, som rengøringsleder i feriehytten.
Dette blev modtaeet med bifald.
Valg af revisor
Dirigenten fortalte at der foreligger en fuldmagtfralørn Bergmann.
Der var ingen andre forslag. førn Bergmann blev således genvalgt
som revisor.
Valg af revisorsuppleant. Brian f ørgensen ville gerne genopstille til
posten som revisorsuppleant. Da der ikke var modkandidater blev
han valet med bifald fra salen.
Dirigenten takkede mange gange for siger mange for god ro og
orden og lukkede generalforsamlingen.
Den genvalgte formand Inger Christensen overtog talerstolen og
udtrykte sin glæde over at generalforsamlingen er overstået kl.
1.5:43. Det vil sige, at mødet har været 2 timer og 40 minutter.
Hun synes, at det havde været et fantastisk dejligt møde og så frem
til et gensyn d. 6. maj , hvor man skal debattere feriehyttens
fremtid. Hun takkede for en dejlig dag og takkede Peter Åge fensen
for et godt samarbejde ogbød endvidere Helle Nørklit hjerteligt
velkommen i bestyrelsen og gav udtryk for at hun glædede sig over
et nyt og frisk ansigt i bestyrelsen.
Hun takkede bisidderen for godt og veludført arbejde. Der lød også
en tak til kaffefolkene. Hun takkede også dirigenten og referenten,
som hver fik en chokoladesave fra Frellsen.
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