Referat fra generalforsamlingen den 15.9.2021

Generalforsamlingen forgik i foredragssalen på Viborg Idrætshøjskole.
Der var mødt 20 medlemmer.
Valg af dirigent
Arne Rasmussen blev valgt som dirigent.
Arne konkluderede, at reglerne var overholdt.
Det gjaldt med hensyn til, at generalforsamlingen blev hold nu, her i september, i stedet for som
beskrevet i vedtægterne i marts/april.
Årsagen var Covid19-pandemien. Generalforsamlingen kunne nemlig ikke holdes digitalt, da det
ikke er nævnt i vedtægterne.
Generalforsamlingen var også lovlig varslet i dagspressen den 24.8.2021.
Som stemmetællere blev valgt Flemming Lassen og Nina Hansen.
Aflæggelse af beretning
Formanden, Vita Schjøtler, aflagde årsberetningen for 2020, som var præget af coronarestriktionerne.
Beretningen blev vedtaget og godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forretningsfører/kasserer, Nina Hansen, forelagde regnskabet, som viste et overskud på
56.927
Behandling af forslag
Der var ikke kommet forslag
Fremlæggelse af budget for det kommen år til godkendelse
Nina Hansen fremlagde budget for 2021. Budgettet var beregnet ud fra færre
kontingentindtægter og balancerede med 1.500 i overskud.
Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Kontingenter forblev uændrede.
Valg af bestyrelse
Inger Hermann, Flemming Lassen og Bodil Bredgaard var på valg. De to sidst nævnte ønskede
ikke genvalg.
Inger Hermann blev genvalgt og som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Annette Buhl
og Pia Bygum. Bestyrelsen er herefter: Vita Schjøtler, Inger Hermann, Jytte Christensen, Pia
Bygum og Annette Buhl.
Valg af suppleanter

Som nye suppleanter blev valgt Benny Lybæk og Lis Holm.
Valg af revisorer
Ebbe Thomsen og Sigridur Poulsen modtog begge genvalg.
Valg af en revisorsuppleant
Tonny Jensen var ikke til stede, men havde givet accept af, at blive genvalgt som
revisorsuppleant.
Eventuelt
Under eventuelt blev der diskuteret medlemsnedgang på grund af corona. Der var enighed
om, at der skulle aktiviteter i gang for at skaffe nye medlemmer.
Jytte Christensen nævnte, at Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget et antal billetter til gamle
og evt. nye medlemmer til kulturarrangementer i efteråret.

Referent Nina Emilie Hansen

