211118 Generalforsamling , Viborg Lounge.
Referat
Formand Ingelise Bragh (IB) åbnede generalforsamlingen med en hjertelig velkomst til de fremmødte og
Jeanette Winther (JW), som uden modkandidat blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne.
JW overgav straks ordet til formanden.
1. IB aflagde en kort beretning omfattende årets mange forskellige arrangementer (i alt 10 incl.
generalforsamling), der alle havde været velbesøgte med gode tilbagemeldinger fra deltagerne.
Turen til Vilnius, Lithauen fik en i særklasse fin bedømmelse.
Der har i det forgangne år desværre været visse arrangementer, der har haft flere tilmeldinger, end de
kunne rumme, hvorfor det undersøges, om der vil være grundlag for at gennemføre erstatning i 2019:
•
•
•

Rejse til Vilnius igen i 2019 med Lars Kruse som rejsearrangør
Kunst-, arkitektur-, historie-, fortælling om Viborg Katedralskole ved lektor Karen Guldberg
Landsretten i Viborg med fokus på kunsten

(IB undersøger muligheder hos Landsretten, RN undersøger muligheder hos Katedralskolen og Lars Kruse)
Til slut meddelte IB, at næste års arrangementer stort set var aftalte og parate til at gå i trykken. Hun
udtrykte stor glæde over og anerkendelse til den samlede bestyrelse for årets indsats og takkede alle både
forsamling og bestyrelse for et forbilledligt og godt samarbejde.
Beretning godkendt med akklamation.
2. Kasserer Helge Ellerup gennemgik det forelagte, reviderede regnskab. Godkendt med akklamation.
Kontingent uændret 100,00 kr for 2019.
3. Ingen indkomne forslag
4. Valg (ulige år)
Til bestyrelsen: Ingelise Bragh og Regnar Nielsen genvalgt
Suppleant til bestyrelsen: 2. suppleant nyvalg: Niels Højer, (1. suppleant: Aase Kjelde valgt 2017)
Revisor: Bodil Mortensen, revisor suppleant: Oluf Christensen
5. Evt.: Bestyrelsen opfordredes til at overveje ændring vedr. middag i forbindelse med afslutning på
sommerudflugt, da det for nogle, der har en lang hjemtur bagefter oplevedes belastende.
Bestyrelsen lovede at forholde sig til forslaget ved næste møde.
Derigenten afsluttede med tak for god ro og orden.
Regnar Nielsen/ref.

