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Referat for ordinær generalforsamling  :  

1. Valg af dirigent.

Birger Andersen blev enstemmigt valgt. Han startede traditionen tro, med at erklære 

generalforsamlingen for lovlig indkaldt. Warny, Viggo og Børge blev enstemmigt valgt til 

stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formandens beretning blev aflagt og enstemmigt godkendt. Beretningen ligger i sin fulde længde på 

hjemmesiden.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som var udsendt på forhånd. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Det blev enstemmigt besluttet at kontingentet fastholdes på de nuværende beløb, for alle kategorier.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af formand. Jørgen er villig til genvalg

Jørgen blev enstemmigt genvalgt. 

7. Valg af øvrige bestyrelse, 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer er på valg hvert år.
På valg var:
Peter Vollbrecht - regulært på valg for en periode på 2 år – villig genvalg
Peter blev enstemmigt genvalgt.
Johnny Weinreich - regulært på valg for en periode på 2 år – genopstiller ikke
Ole Frandsen blev foreslået af bestyrelsen. Ole blev enstemmigt valgt.

Birthe Hansen - regulært på valg for en periode på 2 år - villig til genvalg
Birthe blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter
På valg var:
Flemming Hansen
Flemming blev enstemmigt genvalgt. 
Ole Frandsen blev valgt til bestyrelsen. Derfor blev Johnny Weinreich foreslået som 
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suppleant. Johnny blev enstemmigt valgt. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg var:
Katja Bjørton 
Katja blev enstemmigt genvalgt. 
Dines Pontoppidan
Dines blev enstemmigt genvalgt. 
Suppleant Birger Andersen
Birger blev enstemmigt genvalgt. 
 

10. Eventuelt.

Under eventuelt blev diskuteret pensionisternes trange kår, samt formen omkring havneudvalg i 

Stege og Kalvehave. Da der ikke kan besluttes noget under eventuelt, er dette blot til orientering.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.  
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