Referat af generalforsamling i Lyngby Afd.
D. 24. marts 2009 i Fuglevad Vandmølle
Fraværende: Birgit Højmark.
Valg af dirigent. Tage blev foreslået og valgt. Der blev foretaget en præsentationsrunde.
1. Formandens beretning. Per aflagde beretning., og nævnte at der har været arrangeret 133 ture med deltagelse af 2165 medlemmer og 333 ikke-medlemmer i alt 2498 deltagere.
2. Regnskabet blev uddelt, og Birgit gennemgik det. Birgit gennemgik også regnskabet for jubilæet. Prisen herfor var kr.12.700,- for 85 personer. Den nuværende beholdning er kr.
78.842,-.. Regnskabet blev godkendt.
3. 3a. Dagmar aflagde beretning. Der er nu en hel del turledere i afdelingen. Dagmar afleverede
regnskabet til Birgit. Det blev godkendt. Afdelingen har i år 25 års jubilæum, som holdes i august.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Fremtidigt arbejde: Per synes, at udbuddet i afdelingen er meget bredt. I Projekt Forum kan alle ideer modtages. Det må ikke koste penge for DVL, dvs. at alt skal sponsoreres, og deltagerne skal betale et vist beløb for at deltage. I forbindelse med Projekt Forum har Ella Nicolajsen tænkt sig at lave en walkaton sammen med Lyngby afdelingen. Vi afventer nærmere.
6. Valg af formand. Per Krønert var ikke på valg.
7. Valg af bestyrelse: Birgit Ahnfeldt-Mollerup – bestyrelsesmedlem var på valg, og modtog genvalg.
Mona Bonde – bestyrelsesmedlem – var ikke på valg.
Ronny Honore – bestyrelsesmedlem – var ikke på valg.
Søren P. Petersen – bestyrelsesmedlem – var på valg og modtog genvalg.
Erik Bay ønskede at opstille som bestyrelsesmedlem og blev valgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant. Ole Seindal var på valg og modtog genvalg.
9. Valg af revisor: Tage var på valg og modtog genvalg.
10. Valg af revisorsuppleant. Jytte Kreiborg var på valg og modtog genvalg.
11. Valg af landsmødedeltagere. Der er landsmøde d. 14. november 2009. Per, Søren og Erik
Bay deltager.
12. Valg af landsmødedeltagersuppleanter: Tage og Jan blev valgt.
13. Eventuelt: Jonna spurgte til betaling af transport til møder. Birgit Mollerup redegjorde for, at
bestyrelsen har afskaffet denne praksis. På opfordring fra Jonna vil bestyrelsen tage punktet
op igen. Birgit gjorde opmærksom på, at turlederne har mulighed for at engagere en specialist
til en tur for et honorar.
Referent: Mona

