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Generalforsamling 12.11.2019 
 

 

BDO-Lounge 

 

 

Formanden Ingelise Bragh bød velkommen til ca 50 medlemmer. 

 

Ingelise Bragh foreslog Jeanette Winther som dirigent. Vedtaget med akklamation. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 

 

1. Formandens beretning: Efter gennemgang af årets aktiviteter og en tak for solid tilslutning 

til årets arrangementer samt en kort omtale af fraktion 4's forhold til DLf (bla. nye regler for 

kontingentophør/fritagelse og seniorkurser) afsluttedes med en appel til at understøtte 

indmeldelse i pensionistklubben og en stor tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt 

samarbejde. Beretningen godkendtes med akklamation. 

 

2. Regnskab: Kassereren Helge Ellerup udleverede og gennemgik det af revisoren godkendte 

regnskabsbilag med oversigt over årets udgifter til gennemførelse af afholdte aktiviteter. 

Regnskabet balancer lige omkring 40000. Godkendt med akklamation. 

 

3. Forslag til næste års kontingent: uændret 100 kr. Vedtaget. 

 

4. Indkomne forslag. Ingen 

 

5. Valg til bestyrelsen: på valg var 1. Helge Ellerup (ikke villig til genvalg). 2. Kirsten 

Ethelberg (villig til genvalg). 3. Poul Zachariasen (villig til genvalg). Forslag: Hans 

Vestergaard vælges, Kirsten Ethelberg og Poul Zachariasen genvælges med akklamation. 

Suppleantvalg: Nils Højer og Erik Pind valgt. Revisorvalg: Bodil Mortensen valgt. 

Revisorsuppleantvalg: Helge Ellerup valgt 

 

6. Evt.: Inge Chaillioux kommenterede DLFs beslutning til ændring i 

kontingentophør/fritagelse DLF fra det 75. leveår. Det oplystes, at det var en 

kongresgodkendelse iht fremsat besparelsesforslag. Jan Rasmussen oplyste, at det nu 

indebærer mindst 5 ansøgningsafslag, inden der er chancer for at deltage i seniorkurser.  

 

Formanden overrakte en gavekurv, hyldede og takkede Helge Ellerup for den store indsats i 

bestyrelsen og det meget veludførte kassererarbejde. Deltagerne kvitterede med akklamation.  

 

Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden, gav ordet til formanden, der takkede for god og 

behagelig ledelse af generalforsamlingen, for godt og konstruktivt samarbejde og bød Hans 

Vestergaard velkommen i bestyrelsen. 

 

Generalforsamlingen lukkes. 



Herefter sang, (Finn spillede til), så middag (hovedret og dessert) som afsluttedes med muntre 

anekdoter og fortællinger formidlet af lærer, forfatter Henning Pedersens fra et langt liv i 

undervisningens og dramatikkens univers. Til allersidst. "Der er noget i luften". 

 

 

BestyrelsesKonstitution (umiddelbart efter generalforsamlingen). 

 

Formand: Ingelise Bragh 

Kasserer: Hans Vestergaard (mail: bechvest@gmail.com, mobil: 24413268) 

Poul Zaccariasen 

Kirsten Ethelberg 

Sekretær: Regnar Nielsen 

 

 

Ref.  

Regnar Nielsen 

 

mailto:bechvest@gmail.com
tel:24413268

