Referat af generalforsamling d. 22. marts 2011 kl 19 på
Fuglevad Vandmølle.
Afbud fra Birgit Højmark. Vagn fra Styrelsen var til stede.

1. Valg af dirigent: Tage blev foreslået og valgt.’
2. Formandens beretning.
Erik aflagde beretning. Der er 370 medlemmer i afdelingen, hvilket er en lille stigning.
Beretningen bliver rundsendt elektronisk af formanden selv.

3. Regnskab.
Birgit delte regnskabet for 2010 ud og gennemgik det. Der var også regnskab for 2009 til
sammenligning. Kassebeholdningen er nu kr. 47.220,96. Per foreslog, at kurser bliver et
punkt for sig. Det blev taget til efterretning. Regnskabet blev godkendt.
3a. Regnskab for Dagdriverne ved Dagmar.
Dagmar fortalte, at overskuddet bliver brugt på en juletur. Gennemsnit på turene var været
33.

4. Vedtægtsændringer.
Søren delte Vedtægter for Lyngby-afdeling ud, hvor ændringerne var markeret med rødt.
Ændringerne blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.
Erik foreslog, at afdelingen omdøbes til Mølleå-afdeling. Forslaget blev drøftet. De
tilstedeværende tilkendegav, at bestyrelsen kan arbejde videre med sagen. Per og Ole
havde dog betænkeligheder. Ronny berettede om Lindegården, som Bondebylauget gerne
vil overtage. Ronny foreslog, at Lyngby-afdelingen giver kr. 1000,- om året til medlemskab.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Fremtidigt arbejde.
Søren viste på skærm DVL-Lyngbys konkrete mål for 2015 med 5 punkter. Erik fortalte om
planlagte ture, kurser og rejser i årets løb.

7. Valg af bestyrelse.
Birgit var på valg og blev genvalgt.
Søren var på valg og blev genvalgt.
Erik, Birgitte, Ronny og Mona var ikke på valg.
Ole ville gerne være suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.
Tage blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleant.
Per blev valgt.

10. Valg af landsmødedeltagere.
Erik, Søren og Birgitte blev valgt.

11. Valg af landsmødedeltagersuppleanter.
Tage og Kirsten blev valgt.

12. Eventuelt.
Jan mente, at førtidspensionister skulle have rabat som medlemmer. Erik vil tage det op på
landsmødet under Indkomne forslag.

Efter generalforsamlingen..
Der var en 50 års jubilar til stede: Erik. Erik har været leder af Nyborg- afdelingen 1951-52,
turleder i Københavns-afdelingen samt landsformand 1976-80.
Søren viste en film om Gladsaxes natur lavet af Grøn Idecenter i Gladsaxe.
OBS: Der er trykt en ny medarbejderliste.
Referent Mona.

