Referat fra ordinær generalforsamling d. 04.03.2022 i Guldborgsund
Seniorklubber.
Meget få klubber er repræsenteret.
1.

2.
3.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Søren.
Søren vælges og modtager valget.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Tommy: Jeg kan ikke forstå,hvordan den kan være lovlig indkaldt, når vi ikke havde en
generalforsamling i 2021, og reglerne siger, der skal afholdes generalforsamling hvert år.
Formanden: P.g.a. corona og den lange nedlukning, vedtog bestyrelsen at vente med at
holde generalforsamling til 2022.
Jeg foreslår vi tager det op igen efter bestyrelsens årsberetning.
Valg af stemmetæller og referent.
Som stemmetæller vælges Rita.
Som referent vælges Birthe.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
Formanden læser årsberetningen op. (Beretningen hænger på opslagstavlerne til fri
afbenyttelse).
Tommy: Vi har skriftligt fra kommunen, da vi blev flyttet herover, at vi ikke måtte stilles
ringere end det vi kom fra. Det må vel stadig gælde.
FoaFritid skal måske ind i huset, men de har jo undervisning både om dagen og aften.
Der er en længere debat om mulighederne og vores ønsker om at bevare foreningen på de
vilkår vi har i dag. Der er lidt tvivl om, hvad kommunen vil, da de mangler lokaler til
foreninger og fritidsaktiviteter. De tror de kan bruge huset hertil, måske fordi de har set et
par tomme lokaler, men vi, de nuværende brugere Solstrålen og Seniorklubberne skal have
førsteret.
Jørgen formand og Birthe deltager i dialogmøderne med kommunen.
Herefter godkendes bestyrelsens beretning med flertal.

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab/rapport til godkendelse.
Der er spørgsmål til paragraf 18 og 79 pengene.
Jørgen: Gør opmærksom på, at kommunen forlanger ikke brugte midler tilbagebetalt, så det
er ulovligt at beholde dem.
Kasseren: Iflg. Vedtægterne kan man overføre pengene til året efter, hvis de bruges til det
formål, de var søgt til, da man fik tilkendt midlerne, derfor kan vi beholde dem.
Regnskabet godkendes.

5.

Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Budgettet for 2022 fremlægges og gennemgåes.
Der er underskud.
Spørgsmål fra salen:
Er det bekymrende for bestyrelsen at der er underskud på budgettet for 2022?

Formanden: Nej vi tror det er forsvarligt, med den kassebeholdning vi har.
6.

Fastlæggelse af kontingent samt eventuelle betalingsterminer herfor.
Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 275,- kr. og betaling for et helt år.
Dette vedtages.

7.

Behandling af forslag, stillet af bestyrelsen eller medlemmer.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

8.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
1. Kasserer Flemming er på valg. Modtager genvalg.
Flemming genvælges.
2. Ditte og Birthe er på valg, begge modtager genvalg.
Begge genvælges.
3. Valg af suppleanter. Ingen stiller op til valg af suppleanter.
4. Alle valg er for 2 år. Genvalg kan finde sted.
5. Hanne Just vælges til revisor. Der findes ingen suppleant.

9.

Eventuelt.
Ansøgning til kommunen om en lyddæmpende foldedør mellem lokale 3 og 4.
At der bliver tændt for varmen i huset (efter weekend nedlukning) søndag aften, så man
ikke behøver at sidde med overtøj på mandag formiddag.
Der klages over toiletterne i kælderen, lugt og vand på gulvet.
Det er endnu ikke lykkes kommunen at finde årsagen til lugten, men man arbejder på det.
Måske er det en større renovering af kloaksystemet der skal til.
Det debatteres hvordan vi får flere medlemmer. Hvordan vi kan reklamere.
Tommy og Søren arbejder med det.
Der efterlyses Headsæt til foredragholdere i stedet for håndholdt mikrofon.
Dette undersøges.

Dirigenten afslutter mødet og takker for god ro og orden.

Ref.: Birthe

