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Generalforsamling fredag den 10.09.21 Skamlingsbanken 

Referat: 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1) Valg af dirigent 

Hans Jørgen Jørgensen blev valgt. 

2) Valg af stemmetællere 

Olav Engholm og Kirsten Christensen-Dalsgaard blev valgt 

3) Bestyrelsens beretning 

Formand Peter Christensen-Dalsgaard aflagde på bestyrelsens vegne beretning. 

Pga. corona har der ikke været afholdt medlemsmøde siden mødet i København, hvor vi besøgte 
Grundtvigskirken og Det Ny Teater og så ”Spillemand på en Tagryg”. 

Mange møder er blevet aflyst pga. corona. Esbjergarrangementet, hvor Flemming Köhler stod for en 
stor del af planlægningen, måtte vi efter flere tilløb aflyse. 

Bestyrelsen har selv afholdt deres møder på Teams, hvilket har været ok pga. situationen. 

Der har på Teams ligeledes været afholdt et medlemsmøde med bl.a. Karsten Suhr fra DP som deltager, 
hvor KS berettede om foreningens aktiviteter og ”De 7 punkter” som foreningen ønsker at skolerne skal 
efterleve.  

I coronatiden har bestyrelsen også hver halve år udsendt et orienteringsbrev til medlemmerne, hvor vi 
har skrevet om, hvad vi foretager os. 

Peter måtte desværre også berette om to dødsfald. Kurt Andersen, der var medlem af bestyrelsen, afgik 
ved døden den 11.10.20 efter et langt sygdomsforløb, og for kort tid siden døde fhv. skoleleder på 
Esbjerg Realskole, Jørgen Ole Bøss efter et kort sygdomsforløb. Æret være deres minde! 

Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og takke forsamlingen for 
fremmødet. 

4) Godkendelse af regnskaber for 2019 og 2020 

Anders Langskov gennemgik regnskaberne separat 

Der var i 2019 et underskud på små 17000 kr. Dette skyldtes bl.a. manglende afbestillinger ifm. aflyst 
møde i Roskilde – dette i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen. 

Beholdning i 2019 kr. ca. 28000. 

Regnskab 2020 er påvirket af lavt aktivitetsniveau og færre kontingentindtægter. Der har kun været et 
lille forbrug ifm. dødsfald og begravelse og en gave til et medlem samt en smule til renter og gebyrer. 

Samlet beholdning i 2020 kr. ca. 37000. 

Regnskaberne blev godkendt af forsamlingen og af vore valgte revisorer. 
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5) Kontingent 

Bestyrelsen foreslår et kontingentfrit år 2021. Udgifter dækkes af beholdning samt ved evt. 
egenbetaling ifm. arrangementer. 

6) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

7) Valg 

Hele bestyrelsen var på valg, da der pga. Corona ikke blev afholdt generalforsamling sidste år. 

Alle blev genvalgt. Karen Haugstrup og Flemming Keller for et år, og Anders Langskov, Peter 
Christensen-Dalsgaard og Poul Sørensen for to år. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Mogens Olesen valgt. 

Leif Lauersen blev genvalgt som revisor og Vagn Svendsen som revisorsuppleant. 

8) Evt. 

Flemming Keller tog ordet under punktet og redegjorde for nogle af bestyrelsens tanker vedrørende 
aktiviteter. Herunder en evt. udflugt til København med besøg i Operaen med dertilhørende middag 
enten på stedet eller evt. i Nyhavn og forestilling evt. La Boheme. Flemming spurgte også deltagerne om 
disse tanker. 

Ole Grove-Rasmussen. Hvad med den Jyske opera? 

Anders Langskov: København er dyr – og vi skal tænke meget på det sociale i vore arrangementer. 

Mogens Olesen: Jeg kan godt lide to-dages arrangementer, hvor vi overnatter. 

Poul Sørensen: Vi har tidligere talt om, at København giver større medlemsopbakning. 

Karen Haugstrup: Hvad med en kombination af opera i Aarhus og et besøg på Moesgaard? 

Og sådan fortsatte inputtene. 

Bestyrelsen tager alle kommentarer til efterretning og vender tilbage. 

 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet af dirigent og formand. 

 

Efterfølgende var der besøg i Skamlingsbankens nye besøgscenter, hvor en oplagt guide bragte os 
flyvende gennem besøget. 

Den officielle del at arrangementet afsluttedes, hvor det begyndte – i Skamlingsbankens restaurant med 
kaffe og kringle. 

Alt i alt en god dag! 

      Ref. Poul Sørensen 

 


