
 
 
 
 
 
 
 
 
 8680 Ry, den 21.02.19 
 
                                                               REFERAT 
 
 
      Generalforsamling onsdag, den 20. februar 2019 i  Sognehuset. 
 
      15 medlemmer deltog.  
 
      1. Jørn Walther Pedersen blev valgt som dirigent. Enstemmig. 
          Denne konstaterede, at der var sket en lovlig indvarsling. 
 
      2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af Grethe Jensen. Enstemmig godkendt. 
          Endelig program for 2. halvår kommer på klubbens hjemmeside. 
          Grethe mener, at vi har haft nogle gode mødeaftener med godt fremmøde. 
          Vi har også haft 2 rigtig gode og hyggelige byttedage, den 4. februar 2018  
          var der 76 besøgende og den 18. november 2018 var der 77 besøgende. 
          Bestyrelsen har vedtaget ikke at deltage i Frimærkets dag, da vi mener at 
          arbejdsindsatsen ikke står mål med udbyttet.           
          
      3. Lis Jørgensen aflagde regnskab for cirkulationen. Enstemmig godkendt. 
          Vi blev enige om fremover kun at få 30 hæfter pr. sending og måske dele 
          dem i 2 kasser pr. gang. 
          Mogens Egholm vil være med i cirkulationen. 
 
      4. Da der ikke har været nogen junioraktivitet, var der ingen beretning. 
 
      5. Torben Mogensen fremlagde regnskab for 2018. Regnskabet blev godkendt  
          enstemmig. 
 
      6. Der var ingen indkomne forslag. 
 
      7. Torben Mogensen fremlagde forslag til budget. Enstemmig godkendt. 
          Vi var enige om kontingentstigning til kr. 350,00 for A medlemmer og uændret 
          kr. 200,00 for B medlemmer. Ingen jubilæumsfondshenlæggelse.  
 
      8. Grethe Jensen og Torben Mogensen blev genvalgt. Enstemmig. 
          Bjarne Fogh Schougaard har valgt at udtræde af bestyrelsen. 
          Niels Peter Jensen blev valgt i bestyrelsen. Enstemmig. 
 



      9. Som cirkulationsleder genvalgtes Lis Jørgensen. Enstemmig. 
 
    10. Jan Filtenborg blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Enstemmig. 
 
    11. Som revisor genvalgtes Ove B. Rasmussen. Arne Eriksen genvalgtes som  
          revisorsuppleant. Begge enstemmig. 
     
 
    12. Protokol fremlagt, ingen kommentarer. 
 
          Der var forslag om, at vi kan udstille forskelligt materiale på Ry Bibliotek. 
 
          Der var også forslag om at lave hvervekampagne. 
 
     Jørn Walther Pedersen takkede for god ro og orden. 
 
     Derefter havde vi miniauktion. 
 
     Til sidst fik vi mad og drikke. 
 
 
 
 
                                                                                                        Lis Jørgensen          


