
Referat af generalforsamlingen 

• Valg af dirigent  
o Bestyrelsen foreslår Kjeld L. Madsen med accept 
o Kjeld konstatere at der er indkaldt efter vedtægterne 

• Formandens beretning  
o Henrik gennemgår årets gang i foreningen af både faglige og sociale arrangementer 
o Han fortæller om DDD og hvad der ligger på hjemmesiden. At der er referater og nævnt 

hvor de gamle protokoller ligger 
o Der fortælles om formandasmødet 
o Gennemgang af medlemsfordeling på passive og aktive medlemmer og hvordan de er 

fordelt samt de udfordringer GLPD giver 
• Fremlæggelse af det pr. 31. december forrige år afsluttede regnskab til godkendelse  

o Tak til Hans og Bjarne for revision og godkendelse af regnskabet 
o Regnskabsåret kører fra 1. jan til 31. december 
o Bankskift til Middelfart Sparekasse 
o 4. kvartal er først udbetalt i januar året efter derfor lidt lavere indtægter 
o Bestyrelsen får 2000 kr. pr. medlem i bestyrelsen til kørselsomkostninger 

• Fastlæggelse af budget og kontingent  
o Forslag om uændret kontingent da der er penge nok i foreningen 
o Ungeaktivitet er ikke blevet iværksat i 2018 men der forsøges igen i år 
o Budgetteret med et større underskud end det er lykkedes os at lave 

• Fastlæggelse af rejsegodtgørelse og diæter for foreningens repræsentanter  
• Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
• Valg af formand. Henrik Agerholm er på valg og modtager genvalg  
• Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulla Torpe er på valg og modtager genvalg 
• Valg af suppleanter  

o Bestyrelsen opfordre tll Nicoline og Cecilie 
o Henrik Korsholm er 1. suppl 
o Kjeld Lynge Madsen er 2. suppl 
o Nicoline Nordgaard er valgt til 3. suppl 
o Cecilie er 4. suppl 

• Valg af 2 revisorer  
o Valg af hans Rude og Bjarne Høj Lauridsen 

• Eventuelt 
o Arrangement med brigde-walking 8. september 
o Info fra DDD 
o Tak til Kjeld for god ro og orden 
o Forslag til stormøde med Poul Hyttel om demens 

• Tak fra Kjeld for god ro og orden 


