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Roskilde, den 9. april 2022 

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 9. april 2022 

Afholdt i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde – Verdensrummet 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

Pkt. 1 – Åbning af generalforsamlingen ved formanden Hans- Martin O. 

Formanden bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde 19 medlemmer tilstede. 

Formanden foreslog Lis H. som dirigent 

Pkt. 2 – Valg af dirigent 

Lis H. blev valgt og tog over. 

Pkt. 3 – Valg af referent og stemmetæller 

Her blev Bente U. valgt som referent. Sanne B. og Bodil A. blev valgt som stemmetællere. 

Pkt. 4 – Formandens beretning v/Hans-Martin 

Trods Corona afmatning fik vi den 25/9-21 samlet en fin bestyrelse, hvor flere fra den bestående 

bestyrelse valgte at fortsætte, Bodil B. som kasserer, Inger H. som festansvarlig og Lis H. som 

næstformand. Hanne G. kom ind som festansvarlig, Bente U. som ansvarlig for medlemsdatabasen 

og Hans-Martin O. som formand. Som suppleanter kom Lis D. og Leif J. ind. Leif J. har gjort en fint 

stykke arbejde som cafeansvarlig. 

Vi startede ud med godt mod og iværksatte nye tiltag, som dans i St. Merløse og dans i Farum og 

ikke mindst på Danseriet, hvor vi har været oppe på 14 deltagere. 

Det var en stor skuffelse at vi måtte aflyse både julefrokosten og nytårsaften. 

Til gengæld blev forårsfesten den 19/3 en stor succes, med 43 festglade deltagere. Hanne G. har 

afsløret at hun har flere fester i støbeskeen.  

Kalenderen er fyldt godt ud med bowling, gåture, biograf, kortspilsaften, cafeaften og dans. 

Vi har et stigende medlemstal, som nu er oppe på 78, så alt i alt er foreningen i god forfatning. 

Pkt. 5 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at selv om Corona har sat en stopper for 

fester så har vi fået penge retur fra Landsforeningen og kom ud med et overskud på kr. 11.271,84. 

Pkt. 6 – Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer 

Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb. 

Pkt. 7 – Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år 

Udkast til budget for 2022 blev fremlagt og taget til efterretning. 
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Pkt. 8 – Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet forbliver uændret: 1 mdr. 60 kr., 6 mdr. 180 kr. og 12 mdr. 300 kr. 

Pkt. 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 

3 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Jane S., Susanne L. og John J. valgt til 2024 

Bente U. til 2024 

Pkt. 10 – valg af suppleanter 

2 nye suppleanter blev valgt: Helen V. og Else-Marie C. valgt til 2023 

Pkt. 11 – valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Bodil A. blev genvalgt som revisor og Annette S. som revisorsuppleant. 

Pkt. 12 – Eventuelt 

Bodil B. takkede for de mange år hun har været kasserer og hjælper gerne den nye i gang. Bodil A. 

hjælper også gerne. Hans-Martin O. uddeler 2 fl. rødvin til de afgående bestyrelsesmedlemmer og 

takker for det store arbejde de har gjort. Hanne G. takkede også Inger H. og Bodil B. for det ½ år som 

der har været til at suge viden til sig. 

Hans-Martin O. takkede for god ro og orden. 

 

Roskilde, den 9. april 2022 

 

 

Lis Hansen    Bente Ussinger 

Dirigent    Referent 


