DVL-Lyngby

Referat af generalforsamling d. 23. marts 2010 kl. 19 i Fuglevad Vandmølle.
Afbud fra Karsten, Birgit Højmark og Jytte.
1. Valg af dirigent
Tage blev foreslået og modtog valget. Der blev delt stemmesedler ud, og Birgit og Kirsten meldte sig som
stemmetællere.
2. Formandens beretning.
Per aflagde beretning og nævnte bl.a., at medlemstallet siden sidste år er faldet fra 379 til 362.
Angående rabat på rejser, som tilfalder arrangørerne, mente Erik Bay, at rabatten bør deles i tilfælde, hvor
2 afdelinger står for arrangementet. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab.
Birgit delte regnskabet ud og gennemgik det. Birgit hæftede sig ved det flotte indtægtsbeløb for årets ture
på kr. 24.214,32. Udgifter til administration omfatter også forsikring for rejser i udlandet. Underskud for
året skyldes jubilæet. Kontantbeholdning kr. 87.790,46. Tage har revideret regnskabet. Regnskabet blev
godkendt.
3a. Regnskab for Dagdriverne ved Dagmar.
Dagdriverne for haft 25 års fødselsdag. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Ingen.
5. Fremtidigt arbejde.
Per lagde punktet ud. Erik Bay omtalte Birgitte og Eriks flergenerationsture som noget nyt.
6. Valg af formand.
Per var på valg og ønskede ikke at opstille igen. Tage udbad sig forslag. Erik Bay ville gerne stille op.
Spørgsmålet om formand kontra kollektiv ledelse kom op. Det bliver undersøgt senere. Vi gik over til
skriftlig afstemning, da én havde begæret det. Der var 16 stemmer for Erik, 2 nejstemmer og 0 blanke. Der
var afgivet 18 stemmer.
7. Valg af bestyrelse.
Birgit Ahnfeldt-Mollerup – bestyrelsesmedlem - var ikke på valg.
Erik Bay blev valgt til formand.
Mona Bonde – bestyrelsesmedlem – var på valg og blev genvalgt.
Ronny Honore – bestyrelsesmedlem – var på valg og blev genvalgt.
Søren P. Petersen – bestyrelsesmedlem – var ikke på valg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Ole Seindal – 1. Suppleant – var på valg og blev genvalgt.
9. Valg af revisor.
Tage Jensen var på valg og blev genvalgt.
10. Valg revisorsuppleant.
Jytte Kreiborg var på valg og blev genvalgt.
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11. Valg af landsmødedeltagere.
Søren og Tage blev valgt.
12. Valg af landsmødedeltagersuppleanter.
Ronny og Per blev valgt.
13. Eventuelt.
Husk! Ingen sorte plastiksække udenfor ved affaldsbeholder, som er låst.
Per sluttede af med tak til Tage, ønskede Erik tillykke med valget og takkede for tiden som formand.
Efter generalforsamlingen var der indslag af Søren, som viste diasshow fra vandreferie i Norge samt Erik og
Birgitte, der fortalte om flergenerationsture.
Referent: Mona.
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