Generalforsamling OK Vendelboerne
tirsdag d 26. januar 2021 kl. 19.30
Grundet Covid-19 restriktioner afholdes generalforsamling virtuelt over
Skype
24 deltagere, da der var flest logget på.
Formand Kjeld Arildsen byder velkommen til denne noget anderledes generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Gro blev valgt, men faldt ud af tekniske årsager!! Så Per Hauge blev valgt i stedet.
Per konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beretningen er forlods udsendt på fællesmail samt at finde på www. ok-vendelboerne.dk
Formand Kjeld Arildsen gennemgår beretningen, der samtidig er at læse på skærmen. Et år der
næsten fra en side af er præget af coronaens forhindringer og påvirkninger.
# Sidste nyt: NJ2D21 er netop blevet aflyst.
# Korttegning: Kjeld er aktuelt i gang med at nytegne Uggerby med udvidelser mod vest.
Konstaterer det er enormt tidskrævende. Har nogen lyst til at byde ind som korttegner? DOF
tilbyder udmærkede kurser til at komme i gang på.
# B&U afd. Kører videre med Allan i front. Som han har været siden 2016. Nye kræfter er velkomne!
Beretningen godkendes uden kommentarer
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Det reviderede regnskab vises på skærmen. Det gennemgås af kasserer Ellen Thomsen. NJ2D20 gav
underskud på 9.500,-kr. Nådigt sluppet. Vi fik ca. 96.000 kr. retur fra Erhvervsstyrelsen som
kompensation for aflysningen
Regnskabet godkendes. Budgettet for 2021 gennemgås uden efterfølgende kommentarer
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet vedtages uændret
Juniorer (20 år og yngre) 300,00 kr. pr. år
Seniorer (21 år og ældre) 500,00 kr. pr. år
Familie (med samme adresse) 1000,00 kr. pr. år
Passive medlemmer 150,00 kr. pr. år
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.
Kjeld Arildsen genvælges som formand
Kirsten Hald Holdensen, Allan Reiche, Hanne Bak-Mikkelsen samt Ellen Thomsen genvælges
7. Valg af 2 suppleanter.
Til første suppleant vælges Per Hauge og til anden suppleant Jens Lyhne
8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil.
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges
Til første suppleant vælges Jens Rasmussen, til anden suppleant Finn Mengel Jørgensen

9. Eventuelt.
Ingen kommentarer
Dirigent Per Hauge takker for god ro og orden.
Formanden takker endnu engang de forsamlede for fremmødet. Der udbringes et virtuelt tre-foldigt leve
for OK Vendelboerne
Mødet slut 20.30.
Efterfølgende traktement kan indtages efter Skype mødet er slut!
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

