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Referat af Generalforsamlingen 2020
07. oktober 2020

Punkt
1.

Beskrivelse
VALG AF DIRIGENT
Ole Kristensen blev valgt som dirigent og han erklærede Generalforsamlingen
for lovligt indkaldt og gav herefter ordet til Formanden.

2.

”FORMANDENS BERETNING”
Lis Nielsen (LN) bad deltagerne holde 1 minuts stilhed for Niels Brinckmeyer,
som den 30. september afgik ved døden.
LN gennemgik kort ”Formandens Beretning”, som er blevet udsendt på mail til
alle, og som endvidere ligger på hjemmesiden www.max.dk LN takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats i årets løb.
Formanden skal her også have en stor tak fra resten af Bestyrelsen for det store
arbejde hun yder med at holde os allesammen til ilden og sørge for det hele
fungerer.

3. a.

VALG AF BESTYRELSE
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Næstformand:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
3. b.

Niels Essemann
Vivian Adelfest
Bodil Windeløv
Christina Thyrring

VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
Kristian L. Hougaard og Anni Kjærsvold blev genvalgt som hhv. revisor og
revisorsuppleant.
Revisor:
Revisorsuppleant:

Kristian L. Hougaard.
Anni Kjærsvold
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4.

Beskrivelse
REGNSKAB OG KONTINGENT
Birgit Laustsen gennemgik regnskabet, som blev vedtaget uden bemærkninger. Regnskabet ligger ligeledes på hjemmesiden.
Kontingentet blev på flertal af de fremmødte fastsat til DKK 100,00.
Beløbet forfalder til betaling den 1. december.
Vi har opsagt vores konto i Bank Nordic, da omkostningerne ved denne type
konto er alt for store. Kassereren har i stedet oprettet en konto i:
Nordea
kontonr. 2130 6292 6403 48

5.

INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen forslag indsendt.

8.

EVENTUELT
Der var stor interesse blandt medlemmerne for at holde f.eks. et frokostarrangement el.lign., når Corona-situationen normaliseres, og vi igen kan mødes under hyggelige rammer. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.

LN afsluttede Generalforsamlingen og takkede for fremmødet og god ro og orden. Der
deltog 23 medlemmer i Generalforsamlingen, et par stykker havde meldt afbud grundet
sygdom. Aftenen sluttede med dagens ret, en velsmagende hakkebøf med tilbehør.
Det var, som sædvanlig, en rigtig hyggelig aften, snakken gik, og det var dejligt at se de
kendte ansigter igen.

08. oktober 2020
Dato

Ole Kristensen
Dirigent

08. oktober 2020
Dato

Lis Nielsen
Formand

