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Referat af Generalforsamling torsdag den 19. marts 2015

1) Valg af dirigent:
Hanne Mclaury bød som formand velkommen til årets generalforsamling, og foreslog på
bestyrelsens vegne, Torben Madsen som dirigent.
Torben Madsen blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.

2) Formanden aflægger beretning:
Formanden opfordrede alle medlemmer til at melde ind med aktivitetsforslag til udvalgene, og
bad samtidig nuværende medlemmer medvirke til at hverve nye, så antal medlemmer kan øges.
Hanne nævne bl.a. arrangement afholdt af udvalget for Film, teater og musik på Galleri
Kunsthuset på Vodroffsvej, hvor fem nye medlemmer blev hvervet.

Beretningen godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer. Til stede var ca. 140
medlemmer ud af i alt 270. 87 fuldmagter til deltagelse i lodtrækningen var registreret inden
generalforsamlingen gik i gang.

3) Kassereren aflægger regnskab:
Ingen kommentarer til årets regnskab.

4) Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag (på baggrund af henstilling fra foreningens bankforbindelse Arbejdernes
Landsbank) til ændring af vedtægternes § 9.6. vedrørende underskriftsbeføjelser til disponering
af foreningens formue blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning. Der var ingen, der
tilkendegav at ville stemme i mod forslaget.

5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr./md. Forslaget godkendt.

6) Valg ifølge vedtægterne:
Mitzi Lind, der har siddet i bestyrelsen i mange, mange år, har valgt at trække sig. Bestyrelsen
udtrykte stor tak til Mitzi for hendes indsats gennem alle årene.

Heddi Toft har valgt at fratræde som bestyrelsesmedlem og i stedet stille op som suppleant.

Generalforsamlingen genvalgte for to år Elin Elmsted som kasserer. Endvidere valgte
generalforsamlingen for to år Ann Tina Eneby som nyt bestyrelsesmedlem og foretog genvalg af
Erik Andersen og Ole Bjørn Hansen

Som suppleanter for et år valgtes Monica Lindhardt og Heddi Toft.
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Jette Sylvest genvalgtes som revisor. Ulf Trap-Kinberg er ikke længere medlem af foreningen og i
stedet blev Annette Lindegaard valgt som revisor. Valgene af revisor er gældende for et år.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen følgende sammensætning pr. 19. marts 2015

Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer

Hanne McLaury
Elin Elmsted
Erik Andersen
Ann Tina Eneby
Kurt Christensen
Ole Bjørn Hansen

Suppleanter Monica Lindhardt
HeddiToft

Revisorer Jette Sylvest
Annette Lindegaard

7) Eventuelt

Fra forsamlingen blev stillet spørgsmål om kontingentbetaling til SAS-klubben, herunder om
kontingentets størrelse for det kommende år. Det blev oplyst, at kontingentet for pensionister til
SAS-klubben blev forhøjet, så pensionister betaler det samme som ansatte. I øvrigt blev
spørgsmål om reglerne for kontingent og medlemskab af SAS-klubben henvist til drøftelse
direkte med SAS-klubben.

København, 25. marts 2015/gel

Torben Madsen
Dirigent

Gitte Elliott
Referent
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