Referat af ordinær generalforsamling i §eniorklubben tirsdag,
den 10. marts 2020, kl. 14.00 i Mælkebøtten
Dagsorden:

Formanden Kirsten Pedersen byder velkommen og orienterer om, at arrangement den 24. marts 2020 er
aflyst og det samme er efterf6lgende arrangement af hensyn til Corona smitten.

t.

Valg af dirigent og referent
a. Niels Kjøller vælges som dirigent og meddeler at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
b. Gitte Nordbjerg vælges som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Kirsten gennemgår kort beretningen som er udsendt til alle medlemmer.
Kirsten opfordrer igen i år til, at medlemmerne komme med forslag

til kommende arrangementer eller

foredrag.
3, Forelæggelse af regnskab for 2019, budget for 2020

Klubben har nu 123 medlemmer.
John gennemgår regnskabet. Og fremhæver at klubbens overskud til dels skyldes et mindre tilskud fra
Aktivitetsudvalget rnen også et tilskud på 10.000 kr. fra Greve kommune.

Kontoen viser et pænt bankindestående som s§ldes at mange allerede nu har indbetalt til skovturen ijuni
og kontingent for hele 2020.
Budget for 2020 gennemgås og vedtages efterfølgende.

4. lndkomne forslag
lngen indkommende forslag.
5.

År[gt kontingent uændret for 2021

Kontingentet for 2021forbliver uændret 300 kr. om året pr. medlem.
6, Valg af bestyrehesmedlemmer for 2 år
a. Formand Kirsten Pedersen modtager genvalg. Genvalgt.
b. Poul Nielsen modtager genvalg. Genvalgt.
,

c. Holger Christensen ønsker ikke genvalg. Denis Nordbjerg overtager Holgers plads.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
a. Mona-Lis Sonne genvalgt.
b. Mona Hansen genvalgt.
c. Linda Ørsted genvalgt.

8. Valg af revisor
Erik Jørgensen genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Jane Nielsen genvalgl.

10. Eventuelt.

Marianne Lotus orienterer de af seniorklubbens medlemmer der også er medlemmer i Petanque, at
klubbens generalforsamling torsdag er aflyst og der spilles heller ikke pga. Corona smittefaren.
Kirsten Weinreich spørg om seniorklubben har klub dag den tirsdag Aktivitetsudvalget har 3 dages tur. 3
dages turen bliver muligvis flyttet og vil derfor højst sandsynligt ikke berører klubdage.
Solveig Nielsen, Aktivitetsudvalget, orienterede om, at også indkøbsturen
smittefaren. Alle tilmeldte kan få deres betaling retur.

Gitte NordbJerg
Referent, 10. marts 2020.

til Burg er aflyst pga. Corona

