Generalforsamling 17 marts 2022
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen vælge Ole Seistrup som dirigent, Ole blev valgt,
han kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen kunne være bedre, og bad bestyrelsen
om at modernisere dette.
1: formandens beretning
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling, sørge for at vedtægterne bliver opdateret
til den tid vi lever i.
Trekantbyttet gik godt, der kunne mærkes at frimærke folket igen var kommet i gang.
Tur til Høgild, gik rigtig godt, medlemmerne hyggede sig, og fik sikkert lidt med hjem til
samlingen.
ELBO21 totalt gennemført, takket være jer medlemmer og hjælp fra andre klubber fik vi
gennemført, en national udstilling til bravur,
kæmpe ros til alle, specielt Robert der var udstilling formand på udstillingen.
vores juleafslutning led lidt under covid 19, men blev gennemført, som altid i en rigtig god
stemning.
Mærkedage er sat i gang, sammen med Vejle klubben, her sidder vi flere søndage om året, og
nørder med vores egne samlinger, hygge snakker samtidig med at vi for noget godt at spise.
Fremadrettet:
Biblioteket laver lørdag formiddag plads i forhallen, hvor klubber på skift kan komme og vise hvad
de kan, dette vil vi deltage i flere gange om året.
Madsby heste kræmmermarked har vi igen tilmeldt os til, så kan vi håbe på sommervejr de to dage.
trekantbytte med en auktion på PFAR ag tig måde, her med medlemmernes materiale, alt starter på
10 kr. og har en værdi på 200 kr. eller mere. Auktionen starter kl 14 eller 14:30.
Formandens beretning godkendt.
2: Kassererens fremlægning af regnskab:
Underskud på lidt over 5000 kr., men i en tid hvor vi ikke har haft indtægt fra trekantbytte,
mindre kontingent, m m , så er det et fint regnskab.
ELBO21 med et overskud på 16500 kr., er også et flot resultat.
Kassererens regnskab godkendt.
pungt 3 og 4 i dagsorden til generalforsamlingen sprang vi over, der var ikke noget at
drøfte.

5: medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. I en usikker verden, hvor
alt stiger, vælger klubben at lade kontingentet være uændret, det vil sige at vi mister 2000
kr. på årsregnskabet.
Forslaget godkendt.
6: valg af bestyrelse
a.
b.
c.
d.
e.

Aske Ehmsen (Formand) genvalgt
Peter Hørlyck genvalgt
Robert Schou genvalgt
Aksel Maack genvalgt
Finn Nissen
genvalgt.

7: valg af suppleant valgt Lejf Hansen
8: Valg af bilagskontrollant og Suppleant
Thorsten og Johannes.
9: Ordstyreren ønskede formanden tillykke med de 20 år som formand.
Referent Aske Ehmsen 18/3 2022

