
Generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 i Munklindehus 
 

20 personer deltog incl. Bestyrelsen. 

 

 

Dagsorden: 

1/ Valg af dirigent 

2/ Valg af referent 

3/ Formandens beretning 

4/ Regnskab forelægges 

5/ Behandling af indkomne forslag 

6/ Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

 På valg: 

 Conny Furbo - Villig til genvalg 

 Kirsten Jensen - Villig til genvalg 

 

 Yderligere bestyrelsesmedlemmer: 

 Dianne Zabel - Valgt i 2019 

 Kirsten Frederiksen - Valgt i 2019 

 Mads Skov Paulsen - Valgt i 2019 

 

 Valg af suppleanter: 

 Tom Nygaard - På valg 

 Henriette Søndergaared - På valg 

 

 Valg af revisorer: 

 Ole Olesen  - På valg 

 Birthe Hedegaard - På valg 

 

7/ Eventuelt 

 

 

 

1/ Tom Nygaard blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt varslet. 

 

2/ Kirsten Frederiksen blev valgt til referent 

 

3/ Kirsten J fremlagde formandens beretningen. 

 

Hun nævnte at næste arbejdsdag er den 13. september kl.10.00 

 

Niels nævnte at det havde været oppe at vende, at Forsamlingshuse kunne få Corona-

tilskud. Det er ikke sikkert vi kan, men hvis vi kan så søger vi. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 



 

4/ Connie Furbo gennemgik regnskabet, som var uddelt til alle fremmødte.  

 

Spørgsmål: Forsikringen betaling af udgifter ifm reparation efter indbrud. Både os selv og 

forsikringen har betalt regningen. Vi venter på at tømreren betaler tilbage. 

 

Spørgsmål: Hvorfor indtægt fra Fodboldgolf er så lille? 

Fodboldgolf benytter ikke mere toiletterne, da de selv har nu. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

5/ Der var ingen indkomne forslag. 

 

6/ Conny Furbo og Kirsten Jensen blev genvalgt. 

 

Tom Nygaard og Henriette Søndergaard (Stubkær) blev genvalgt som suppleant. 

 

Ole Olesen og Birthe Hedegaard blev genvalgt som revisorer. 

 

7/ Niels spurgte om det evt. var muligt, at få nogle yngre med ifm, ”hjerteløbere”. At være 

hjerteløber er ikke ret krævende, man skal reagere hvis man får opkald fra alarmcentralen 

mht at komme med hjertestarteren. 

Foreslog at det kom på Munkelindenet og på Munklinde på Facebook. 

Snakken gik på at det kunne være en god ide at have et kursus igen om brugen af 

hjertestarter. 

 

Dirigenten (Tom) erklærede generalforsamlingen for ovre og takkede for god ro og orden. 

 

 


