
Referat af generalforsamlingen. 

Lørdag d. 5. marts kl.14.00 2022 i Spejdercentret i Vamdrup 

Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen, hvorefter mødet blev indledt med en sang. 

1/ Valg af dirigent: 

Claus Astrup blev foreslået og valgt. Han konstaterede at indkaldelsen af generalforsamlingen var rettidig 

udsendt. 

2/ Valg af referent: 

Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 

3/ Formandens beretning og godkendelse heraf: 

Ejvind glædede sig over de arrangementer der blev afviklet i 2021. Flere ture havde dog færre deltagere 

end normalt grundet pandemien – weekendturen til Silkeborg havde dog stort fremmøde. Han nævnte 

endvidere at flere medlemmer var indmeldt i klubben end der var udmeldte, at klubbens nye trailer blev 

opbevaret ved Hans Jensen og at OK’s sponsorbeløb var på 2746kr for det 1. halvår. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. (Formandens fulde beretning kan ses på hjemmesiden. 

https://www.forda.dk/generalforsamling) 

4/ Kassereren aflægger et revideret regnskab, som godkendes af generalforsamlingen: 

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesmedlem Albert Bucka, da kassereren Peter Kock Nielsen havde 

meldt afbud. Revisorerne Lars Wulff og Hans Møller-Hansen har godkendt regnskabet. 

Forklaring på udgiften: tilgodehavender 2020 på 10.985kr blev givet og accepteret.  

Indtægter i alt  76820,40kr 

Udgifter i alt  75619,06kr 

Årsresultat     1201,34kr 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Ejvind nævnte at man vil arbejde på bedre muligheder for at kunne betale kontingent fremover. 

5/ Fastsættelse af kontingent 2023: 

Kontingentet forbliver uændret (225kr) 

6/ Behandling af indkomne forslag: 

Forslag om at bestyrelsessuppleanten min. 1 gang/årligt deltager i et bestyrelsesmøde uden stemmeret. 

Forslaget blev godkendt 

7/ Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år), bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: 

Kassereren Peter Kock Nielsen, bestyrelsesmedlem Albert Bucka og bestyrelsessuppleant Hans Jensen, blev 

alle genvalgt. 

https://www.forda.dk/generalforsamling


8/ Valg af revisorer (skiftevis for 2 år ad gangen) og revisorsuppleant: 

Lars Wulff genvalgtes som revisor (for 2 år) og Verner Kristoffersen genvalgt som revisorsuppleant 

9/ Planlægning af årets aktiviteter: 

Der mangler planlæggere til fødselsdagsturen i begyndelsen af juli samt en sommertur d. 6. august 

10/ Eventuelt 

1 min stilhed til at mindes afdøde medlem Børge Pedersen, Egtved. 

Mødet afsluttedes med kaffe og dejlig lagkage, lavet af Kirsten Møller. 

Referent Ole Rasmussen d. 15.3.2022 

 

 


