Referat af ekstraordinær generalforsamling den 27.09.2008.
Fungerende formand og kasserer Børge Karlsen bød velkommen til de 42 fremmødte medlemmer
og gik over til dagsordenen.
Referent. Eva Blicharz
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslog Ib Trelby: Ib Trelby blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til
fungerende formand Børge Karlsen.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning for perioden efter seneste generalforsamling.
Hvordan man har fortsat foreningens arbejde, efter at der var 2 bestyrelsesmedlemmer samt
formanden Gunnar Petersen havde valgt at udtræde af foreningen. Den resterende bestyrelse
supplerede sig selv med at indkalde suppleant Jens Brandt og Pia Nielsen, som tidligere var
udtrådt af bestyrelsen, Således at vi så skulle have valgt en ny formand. Børge Karlsen gav
en redegørelse over økonomien. Foreningen har en sund økonomi, selv om vi siden 2007,
har fået en ekstra udgift i form af husleje til Gimle. Så vi arbejder videre med planlægning af
koncerterne i 2009.
3. Valg af ny formand.
Bestyrelsen forslog Jens Brandt og Jens blev valgt.
4. Eventuelt.
Under eventuelt blev medlemmerne spurgt om der var nogle, som kunne tænke sig at være
bestyrelsesmedlem, der var ingen der var interesseret.
Vi mangler 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
Bestyrelsen vil prøve, at finde egnede personer til disse hverv.
Poul Nielsen foreningens revisor, medlem nr. 16 meddelte at han var tilfreds med den måde
bestyrelsen havde fortsat arbejdet og at vi nu skulle se fremad.
5. Jan Jørgensen, medlem nr. 82 spurgte, om det ikke var muligt, at finde andet spillested,
bestyrelsen svarede, at man havde prøvet, men endnu ikke fundet et egnet lokale.
Herefter kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden og give ordet til den nye
formand.
6. Jens Brandt takkede de tilstedeværende for valget, og sagde at han ville prøve at være synlig
ved koncerterne i den udstrækning han kunne i forhold til hans aktive musikudfoldelse.
Den 28. september 2008
Som dirigent.
_____________
Ib Trelby
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