
Referat af generalforsamling i Efterløns- og Pensionistklubben, onsdagden24.
april 2A19.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bit Jensen. Hun blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere: a) Referent Lisbeth Vognsen.
b) Stemmetællere: De udpeges, når behovet opstår.

3. Bestyrelsens beretning: Formand N. Malta Rousing fremlagde beretning på vegne af
bestyrelsen. Det var en grundig gennemgang af klubbens aktiviteter fra sidste generalforsamling til
nu. Han kom ind på regnskabet, klubbens hjemmeside, arbejdet med privatlivspolitik og persondatq
udflugter, underholdning, banko, julehygge og foredrag. Til arrangementer før jul var det
gennemsnitlige antal tilhørere 113 og til arrangementeme efter jul 117. Han omtalte
torsdagsklubben, forårsfest og antal af medlemmer på 350. Sponsorlisten var fremlagl, og der var
tak til sponsorer, §ælpere, web-master. Han nævnte en ændring af medlemskortet, så det ikke kun
gælder et år ad gangen. Sommerudflugt i 2019 bliver onsdag, den 21. august.
Maltatalte for en løsning på større mødelokaler i kommunen.
Malta sluttede sin beretning med at takke de afgåede medlemmer af bestyrelsen: Lisbeth og tnge.
furetningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab pn3ll12 2018: Inge fremlagde årsregnskabet for 2018, som
blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. årligt
og25 kr. for kaffen pr. gang. Begge forslag blev vedtaget.

6. Yalg af formand: Malta modtog genvalg og blev genvalgt med applaus.

1. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslog Hans Aage Andersen. Han blev
valgt. Til den anden bestyrelsespost var der ingen forslag fra forsamlingen. Tove Rousing var villig
til at træde ind i besfyrelsen, og hun blev valgt. Der blev klappet ved valget af de to.

b) VaIg af bestyrelsessuppleanter: Hans Kruse Nielsen og Jørgen Hansen blev genvalgt.
c) Valg af revisorer: Kirsten Nielsen og Doris Mathiesen modtog genvalg og blev valgt.
d) Yatg af revisorsuppleant: Anni Christensen blev genvalgt.

8. Eventuelt: Yrsa Færch roste bestyrelsens arbejde. Matta takkede for rosen og sagde tåk til
dirigenten, bestyrelsen samt de to afgåede bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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