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Foreningens ordinære generalforsamling på Zoom
torsdag, den 25. marts 2021
- referat

Esbjerg, 30. marts 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formanden bød velkommen, og gav ordet til foreningens kontorius, som kort gennemgik de relevante funktioner for generalforsamlingens afvikling på Zoom (slå mikrofonen til og fra, løft hånden
når man vil sige noget, tommel op, klappe etc. )
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Egon Olsen.
Da der ikke kom andre forslag var Egon dermed valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen både var lovligt indkaldt, varslet og dermed beslutningsdygtigt.
Foreningens sekretær påtog sig referentopgaven.
Da Zoom automatisk optæller stemmer ved afstemning, påtog kontorius og dirigenten sig selv
opgaven som kontroltællere (som Zoomvært og dirigent havde ingen af dem stemmeret!)
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for både 2019 og 2020 (beretningen ligger på hjemmesiden
- tilgang fra forsiden via “Træfpunkt Sædding – læs mere om foreningen”).
Kommentarer til beretningen: Gitte syntes, det var en fin og fyldestgørende beretning. Hun roste
bestyrelsen for at have gjort det rigtigt godt i Corona tiden, og på trods af vanskelige forhold at holde
fast og undersøge, hvad der kunne lade sig gøre, og også sat nye ting i gang.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål.
Dirigenten konstaterede derfor, at beretningen var enstemmigt godkendt.
3. Regnskab:
De fuldstændige regnskaber for 2019 og 2020 har ligget til gennemsyn i kontorets åbningstid fra
tirsdag den 16. marts 2021.
Kassereren gennemgik regnskaberne i nøgletal for begge år.
Gennemgangen af regnskaberne gav ikke anledning til spørgsmål.
Dirigenten konstaterede derfor, at begge regnskaber var enstemmigt godkendt.
4. Budget for 2021:
Kassereren gennemgik budgettet for 2021.
Budgettet gav ikke anledning til spørgsmål.
Dirigenten konstaterede derfor, at budgettet var enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag:
Der var indkommet 1 forslag fra et medlem og 2 forslag fra bestyrelsen.
Forslagene var rundsendt til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen:
A: Et forslag modtaget fra Kurt Hansen:
”Forsyningstjenesten skal fremlægge regnskab for udgifter og indtægter. Det skal ske hver gang de
leverer bespisning til Frokost for Kvinder og Frokost for Mænd, og hvor de leverer mad – drikkevarer og
lokaleleje”.
Da Kurt desværre var forhindret i at kunne deltage i generalforsamlingen og selv motivere sit forslag,
læste dirigenten forslaget op og motiverede det på Kurts vegne ud fra den medsendte argumentation.
Der kom ingen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og ingen deltagere i generalforsamlingen
kunne gå ind for forslaget.
Dirigenten konstaterede derfor, at forslaget var enstemmigt nedstemt.
B: Bestyrelsen foreslår nuværende formålsparagraf, §2, udvidet med tilføjelse: - sammen med
medlemmerne selv, på tværs af alder og bydelene – arbejde aktivt for at skabe gode rammer med fokus
på den enkeltes egen betydning af at imødegå isolation og ensomhed.
C: Bestyrelsen foreslår opdatering af nuværende paragraf vedrørende generalforsamlingens indvarsling: Afvikles generalforsamlingen med tilmelding oplyses samtidig om tidsfristen herfor.
fortsættes side 2 ...

... fortsat fra side 1

Samt: Foreningens regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn i åbningstiden på foreningens
kontor senest 1 uge forud for generalforsamlingen.
Kontorius motiverede begge forslag, som blev sat enkeltvis til afstemning. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til forslagene.
Dirigenten konstaterede derfor, at forslagene var enstemmigt vedtaget.
(Foreningens opdaterede vedtægter ligger på hjemmesiden, og kan tilgås fra forsiden via “Træfpunkt
Sædding – læs mere om foreningen”).
6. Fastsættelse af kontingent for 2022:
Bestyrelsen indstillede, at foreningen fortsat er kontingentfri i 2022.
Kassereren motiverede forslaget, som generalforsamlingen enstemmigt vedtog.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg for 1 år som følge af manglende valg i 2020:
Jytte Dalum (modtog ikke genvalg)
Anne Grethe Nielsen (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg)
Karen Maria Larsen (modtog genvalg)
Kirsten Tofte (modtog genvalg)
På valg for 2 år:
John Folling Smidt (modtog genvalg)
Lis Kronberg Corbett (modtog genvalg)
Hans Jørn Christensen (modtog genvalg)
Elly West (modtog genvalg)
Valg af 2 suppleanter – for 1 år:
Jytte Toftgaard Søderberg (modtog genvalg)
Poul Kahl (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg)
Der kom ingen andre forslag.
Dirigenten konstaterede derfor, at alle var enstemmigt valgte.
8. Valg af revisor og –suppleant for 1 år:
Revisor Egon Olsen (modtog genvalg)
Revisorsuppleant Poul Hørby (modtog genvalg).
Der kom ingen andre forslag.
Dirigenten konstaterede derfor, at alle var enstemmigt valgte.
9. Eventuelt:
John: takkede for valget
Gitte ønskede tillykke til de nyvalgte og de nuværende - og ønskede god arbejdslyst
Jytte takkede for årene i bestyrelsen og godt samarbejde, hvor man havde hygget sig til bestyrelsesmøderne, samtidig med at beslutninger blev taget og vanskeligheder klaret, ikke mindst det
senestet år.
Kontorius orienterede kort, at Krolf banerne er reetablerede og vil blive indviet i fredag den 26.
marts kl. 10, og tirsdag den 30. marts. Begge dage er der gratis prøvetur for alle – egentlige hold
starter tirsdag efter Påske.
Gang i Gakkelakkerne er ligeledes startet med fuldt hold i henhold til forskrifterne vedr. Covid 19.
Keglebillard søges startet efter Påske med behørig afstand og håndsprit.
Medlemmerne opfordredes til, at man holder sig orienteret på aktivitetslisten på hjemmesiden,
og på foreningens Facebookside.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede Jytte for samarbejdet i de forløbne år, og fremviste en erkendtlighed, der vil blive overrakt ved førstgivne lejlighed.
Ligeledes takkedes dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, også han modtog en erkendtlighed for indsaten.
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