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Mødereferat 
 

Generalforsamling den 14. februar 2018 i Medborgerhuset i 

Taastrup 
 

Dagsorden i flg. vedtægterne § 6: 

 1.  Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2017), samt 

budget for indeværende år (2018) 

 5.  Fastlæggelse af næste års kontingent – år 2019 

 6.  Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer jf. vedtægternes § 5 

     På valg for næste 2 årige periode er: 

          a.    Bestyrelsesmedlem Harry Vinter                  ønsker genvalg                           

          b.    Kasserer Alice Brøndum                   ønsker ikke genvalg 

          c.    Bestyrelsesmedlem Hanne Bille Larsen             ønsker genvalg 

          d.    Bestyrelsesmedlem Bent Rasmussen                 ønsker ikke genvalg 

          e.    Bestyrelsesmedlem Kristian Skovrup                ønsker ikke genvalg 

      På valg for en 1 årig periode er: 

                  a.    Suppleant Margit Christensen                          ønsker ikke genvalg 

             b.    Suppleant Inge Staalem      ønsker genvalg som ordinært medlem 

             c. Revisor Anni Larsen                    ønsker ikke genvalg     

7. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Lis Algran bød velkommen til de 101 stemmeberettigede fremmødte medlemmer og 

foreslog Finn Henriksen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Finn Henrik- 

sen takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt, da indkaldelsen var udsendt sammen med Nyhedsbrev den 4. 

januar 2018. Formalia var i orden. 

Som stemmetællere blev valgt Lennart, Annette og Børge. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
Lis Algran oplyste, at bestyrelsens beretning var udsendt til foreningens medlemmer 

med Nyhedsbrev 5. februar 2018 og desuden havde været fremlagt i klublokalet i god tid 
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inden selve generalforsamlingen. Ud over den skriftlige beretningen tilføjede Lis, at 

bestyrelsen i det forgangne år har sammen- og gennemskrevet vores foldere om at gå 

vandreture og reglerne for, hvordan vi går. Folderen har nu titlen ’Taaspidsernes 

vandreture – Noder og unoder’. Folderen omhandler bl.a. at vi følger turlederens 

anvisninger – og hvordan. Der er også lidt nyt i folderen, og bestyrelsen har derfor haft 

møde med turlederne om de nye tiltag og taget deres kommentarer til efterretning. De 

mest markante ændringer er: 

- At vi på de store hold har en bagstopper med fløjte, der melder til turlederen, hvis 

bagtroppen kommer bagud eller en træder fra. 

- At vi jævnligt sammen med turlederne måler, om vi går i det korrekte tempo. 

Dette for at sikre både, at alle går på det korrekte hold og kan følge det tempo, 

som gælder for holdet – og at turlederens eventuelle forslag om at flytte til et 

andet hold, hvis det er vanskeligt at følge tempoet, er baseret på faktiske forhold. 

 

Der er afholdt førstehjælpekursus for turlederne.  Der arbejdes på at kunne tilbyde alle 

interesserede medlemmer førstehjælpskursus i løbet af året.  

 

Lis opfordrede alle til at betale kontingentet via banken, idet det vil lette arbejdet for 

kassereren. 

 

Lis Algran fremhævede, at hele 25 % af medlemmerne medvirker som hjælpere i en 

eller anden form ved vores arrangementer - og rettede en stor TAK til alle. Lis efterlyste 

samtidig, at flere ville tage del i at være turleder.  

 

Desuden takkede hun bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år. En særlig tak lød til de 

mangeårige medlemmer af bestyrelsen, som har ydet en kæmpe indsats i rigtig mange år 

og nu derfor gerne vil trække sig lidt længere tilbage.  Mange af dem har lovet at 

fortsætte som hjælpere, også i fremtiden, hvilket Lis takkede for. 

 

Lis Algran spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Det var ikke tilfældet, 

hvorefter den blev godkendt. 

 

3. Behandling af indkomne forslag. 
Der var af Bent Rasmussen stillet forslag om ændring af §4 i foreningens vedtægter. 

Forslaget var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. 

 

Bent Rasmussen trak selv forslaget tilbage, inden det kom til behandling.  

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2017), samt 

    budget for indeværende år (2018) 
Alice Brøndum forelagde for 17. og sidste gang regnskabet m.v. og gennemgik enkelte 

punkter i regnskabet samt budgettet, som forud for mødet var udsendt til medlemmerne 

og desuden tilgængeligt på hjemmesiden. Bl.a. redegjorde Alice for  

- Tilskud til IT til bestyrelsesmedlemmer: alle bestyrelsesmedlemmer får 300 kr. 

årligt, som tilskud til IT og telefon.  
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- Hjælperarrangementet, som beløb sig til 9.183 kr.  

- Rejseklubbens regnskab omfattende to ture hhv. den 10.6.2017 (23 deltagere) og 

10.9.2017 (24 deltagere). 

 

Vedr. budget 2018 er der indkøb af ny kopimaskine på bedding. Ellers er alt ’business as 

usual’. 

 

Bent Rasmussen opfordrede medlemmerne til at stille forslag til medlemsaktiviteter. 

 

Kirsten Thiim Bertelsen spurgte, om der var afsat penge nok til førstehjælpekurser til 

medlemmerne. Alice sagde, at et kursus koster 1000 kr + vin, så der skal sættes flere 

penge af.   

 

Efter disse bemærkninger til regnskab og budget, blev begge enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastlæggelse af næste års kontingent – år 2019 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer jf. vedtægternes § 5 
Kasserer Alice Brøndum, bestyrelsesmedlemmerne Bent Rasmussen og Kristian Skov- 

rup samt suppleant Margit Christensen og revisor Anni Larsen ønskede ikke genvalg. 

 

Bestyrelsesmedlem Harry Vinter og Hanne Bille Larsen blev genvalgt og suppleant Inge 

Staalem blev genvalgt som ordinært medlem. 

 

Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem Flemming Clarkfeldt (2 årig periode), 

som nye suppleanter (1 årig periode) Bente Pedersen og Annette Lindballe og som ny 

revisor Alice Brøndum. De blev alle valgt enstemmigt.  

 

Bestyrelsen havde desværre trods utallige opfordringer til forskellige medlemmer ikke 

kunnet finde en kandidat til kassererposten.  

 

Lis Algran fortalte, at bestyrelsen havde minimeret en ny kasserers opgaver til alene at 

omfatte regnskab og budget – alle opgaverne vedr. tilmeldinger mm. er flyttet til andre. 

Alice Brøndum vil gøre alt for at hjælpe en ny kasserer ind i arbejdet. Desuden følger 

pc’en, hvorpå regnskabet findes og føres, kassererposten. 

En opfordring til forsamlingen om at interesserede meldte sig gav desværre heller intet 

resultat. Finn Henriksen foreslog derfor en ti minutters pause, for at snak medlemmerne 

imellem kunne afdække eventuelle emner. Desværre resultatløst.  

 

Der blev udvekslet synspunkter som affødte debat, men ingen løsninger.  
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Lis Algran  sagde, at hendes undersøgelse via revisorbranchen havde vist, at det ville 

koste 5000 – 8000 kr. årligt, at lægge regnskabet ud til en revisor. Det ville desuden 

betyde vedtægtsændringer og kontingentforhøjelse.  

     

Efter råd fra Finn Henriksen blev det besluttet at udskyde tidspunktet for at finde ny 

kasserer i tre måneder, og i mellemtiden  finde en løsning. Både kasserer Alice Brøndum 

og revisor Anni Larsen accepterede at tage posterne i de kommende tre måneder. 

 

7. Eventuelt 
Finn Henriksen efterlyste input fra medlemmerne. 

 

Preben Dannerfjord gjorde opmærksom på, at lokalet Kingosvej 14 (hvor Taaspidsernes 

materiel opbevares)  bliver nedlagt om 12 måneder. Foreningen skal derfor finde et nyt 

sted til sine ting og sager. 

 

Lis Algran lykønskede Ewald med sit 25 års medlemskab af Taaspidserne, takkede for 

hans stabilitet og overrakte ham en erkendtlighed fra foreningen. 

 

Dernæst takkede Lis Algran de afgående bestyrelsesmedlemmer Kristian Skovrup, Bent 

Rasmussen, Margit Christensen og Alice Brøndum og revisor Anni Larsen for den store 

indsats, de hver især har ydet igennem mange år og overrakte også dem en erkendtlighed 

og blomster på foreningens vegne. Alice Brøndum modtog stående bifald fra forsam- 

lingen for hendes store, omsorgsfulde og altid optimistiske indsats i de forløbne år. 

   

Lis Algran oplyste, at Rejseudvalget i 2018 har  arrangeret to ture. Brochure om begge 

turene er tilgængelig på Taaspidsernes hjemmeside.  

 

Til generalforsamlingen var der kommet røde langstilkede roser som en tak til 

bestyrelsen, en til hvert bestyrelsesmedlem og til Ingrid Arlnæs og Else Hansen for deres 

indsats. Lis Algran takkede på alles vegne for roserne. 

 

Lis Algran takkede Finn Henriksen for veludført ledelse af mødet og overrakte Finn 

Henriksen en lille gave.                                                                                                              

 

Generalforsamlingen var herefter afsluttet, og på Taaspidsernes vegne bød Lis Algran på 

smørrebrød til alle deltagere. 

 

 

  ___________________________                    ___________________________                 

Hanne Bille Larsen                                                   Finn Henriksen                              

 Bestyrelsesmedlem                                                         Dirigent 
 

 

                                                                                                                                                                


