Referat af generalforsamling i Lyngby afd.
D. 25.3.08 kl. 18.30 i Fuglevad Vandmølle
Fraværende: Ole, Jytte, Kirsten Jonna, Birgit H., Anne Overmark.
Tilstede var foruden medarbejderne: Elsebeth, Bent og Alice, Connie.
Pkt. 1 Valg af dirigent. Tage foreslået og valgt.
Pkt. 2 Formandens beretning. Ronny forelagde en fyldestgørende og detaljeret beretning,
som
blev godkendt med akklamation. Ronny blev rost for sit arbejde og for at gøre afdelingen synlig. Birgit
Mollerup bemærkede, at vi har fået flere turledere.
Pkt. 3 Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt med akklamation.
Pkt 3a Dagmar fremlagde Dagdrivernes regnskab. Dagdriverne har fået flere turledere. Der
har været 1395 deltagere i løbet af året. 40 ture i alt med 35 deltagere i gennemsnit
på turene.
Pkt. 4 Indkomne forslag. Ingen.
Pkt. 5 Fremtidigt arbejde. Vi fortsætter i samme spor.
Pkt. 6. Valg af formand. Per blev foreslået og valgt. Erik Bay tilbød sin assistance.
Pkt. 7 Valg af bestyrelse.
Birgit Ahnfeldt-Mollerup tilbød sig som kasserer. Da der ikke var andre forslag, blev
Birgit valgt, og er hermed også genvalgt i bestyrelsen.
Mona var på valg og modtog genvalg.
Ronny genopstillede som bestyrelsesmedlem og blev valgt.
Søren var ikke på valg.
Pkt. 8 Valg af bestyrelsessuppleant. Ole blev genvalgt.
Pkt. 9 Valg af revisor. Tage blev genvalgt.
Pkt.10 Valg af revisorsuppleant. Jytte blev genvalgt.
Pkt. 11 Valg af landsmødedeltagere. Der er ikke landsmøde i år. Søren, Tage og Jan har
ønsket opstilling og blev valgt.
Pkt. 12 Eventuelt.
Erik Bay foreslog, at vi får en hjemmeside. Det vil han gerne stå for. Søren vil gerne
assistere. Jubilæet 2009 bliver i februar 2009. Datoen fastsættes 8.4.08
Karsten var tilstede fra styrelsen. Og derfor gav Karsten information om arbejdet i
styrelsen, hvor der er en del uenighed om strategien. Der har dog været kompromis
om to forhold. Butikken skal køre på frivillig basis, og naturvejlederprojektet er sat i
bero.
Vandrenes Dag d. 21. sept. 2008. Ronny tager en kort tur, og Søren en lang. Turen
skal slutte kl 14 på Møllen.
Ronny fik ordet for en afsluttende bemærkning i egenskab af afgående formand.
Per vil som ny formand uddelegere nogle opgaver. Per håber på opbakning.
Tage takkede for god ro og orden.
Referent. Mona.

