
Generalforsamling 2014 

I år blev generalforsamlingen afholdt i lyse, rummelige og dejligt varme lokaler lokaler i Tinghallen. 
Ingelise bød velkommen og takkede for det gode fremmøde og foreslog Jeanette Lynnerup til 
dirigent. 
 
1. Forslaget vedtaget med akklamation. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at formalia var i orden og gav herefter ordet til 
formanden. 
 
2. Formanden indledte beretningen med at konstatere, at det forgangne år havde været endnu et 
godt år for foreningen med god tilslutning til alle arrangementer. Rekorden var over 90 deltagere 
til besøget på Landsretten. Scotlandsturen var også en succes, og hun oplyste, at der igen i 2016 
var planlagt en tur til Frankrigs hjerte med Per Uttrup som rejseleder. 
Fra pensionistårsmødet kunne det oplyses, at der gøres en særlig indsats for at forhindre 
yderligere udhuling af pensionen, og at der fremtidigt kun ville blive tilbudt seniorkurser hvert 
andet år. Medlemstallet er vigende. Generelt er økonomien i DLF presset. Til sidst afsluttedes med 
en tak for fornøjeligt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og en særlig tak til Flemming 
Kjeldsen for interesse, imødekommenhed og godt samarbejde.  
Beretningen godkendt med akklamation. 
 
3. Kassereren udleverede revideret oversigt/bilag over årets regnskab, der balancerede med et 
bidrag fra kredsen på 28.391 kr.  Helge Ellerup oplyser endvidere, at medlemstallet er øget med 12 
til nu at tælle 150. 
 
4. Næste års kontingent fortsat 100 kr. Godkendt. 
 
5. Indkomne forslag: ingen 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
På valg Ingelise Bragh, Regnar Nielsen. Begge genvalgt. 
Suppleant Søren Nielsen. Genvalgt. 
Revisorsuppleant Jacob Bay. Genvalgt. 
 
7. Evt. Ingelise Bragh orienterede yderligere om rejsen til Frankrig fra 17. sep. til 28. sep. 2016. 
Beder interesserede tage brochure og tilkendegive interessen til kredsen i begyndelsen af det nye 
år. 
Sluttelig takkede Ingerlise Bragh dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen. 
 
Herefter dejlig mad og skøn fællessang akkompagneret af Helge Ellerup samt en munter historie 
forelæst af Ingelise Bragh om en ungkarls udspekulerede genvordigheder alt sammen i grunden 
forårsaget af en velmenende, overbeskyttende og dominerende mor. Og snakken gik. 
 

Ref. Regnar Nielsen 


