MA-X
MA-X
Referat af Generalforsamlingen 2022
1

11. maj 2022

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) gennemgik kort ”Formandens Beretning”, som er blevet udsendt på mail til alle, og som endvidere ligger på hjemmesiden www.ma-x.dk
Formanden skal også her 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:
Suppleant :
3. b.

Niels Essemann
Vivian Adelfest
Bodil Windeløv
Bjarne Aksel Petersen

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 var i plus. På grund af corona
blev der ikke afholdt julefrokost for bestyrelsen. Regnskabet vil blive lagt ind
på hjemmesiden snarest muligt.
A propos julefrokost kunne flere af medlemmerne godt tænke sig en MA-X
julefrokost. Bestyrelsen ser på dette. Ole K. tilbød at vi evt. kunne afholde det
i deres selskabslokale i St. Magleby, hvor der er plads til ca. 40. Der går bus
lige til døren. Vi kommer tilbage herom senere.
Kontingentet blev som sidste år fastsat til DKK 100,00 om året.
Beløbet for 2022 forfalder til betaling den 1. juni, og det indbetales på vores
konto i Nordea: 2130 6292 6403 48
Vi er p.t. kun 38 medlemmer tilbage i foreningen, men bestyrelsen er indstillet
på, at MA-X fortsætter, så længe der er medlemmer nok til at dække de faste
udgifter.

5.

INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen forslag indsendt.

6.

EVENTUELT
Birgit Laustsen foreslog en udflugt til Flakfortet, som hun netop havde besøgt.
Bestyrelsen kommer tilbage herom.

LN afsluttede Generalforsamlingen og takkede for fremmødet og god ro og orden. Der
deltog 25 medlemmer i Generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med dagens ret: stegt flæsk og persillesovs.
Det var, som sædvanlig, en rigtig hyggelig aften, snakken gik, og det var dejligt at se de
kendte ansigter igen.

16. maj 2022
Dato

Ole Kristensen
Dirigent

16. maj 2022
Dato

Lis Nielsen
Formand

