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Deltagere: 

Conny Barsballe, Gerda Feddern, Margit Skøtt, Henrik Toft Madsen, Marie Iskov, Ian McDonald 

Mathiesen, Tommi Eskildsen, Christa Andreasen, Lone Geil, Karina Sylvester, Carina Nissen, 

Lotte Wolf Jessen, Lana Kehlet  

 
 

Dagsorden/referat 
 
 

1. Valg af dirigent 
Gerda Feddern blev valgt 

 

Generalforsamlingen er lovlig ift. indkaldelse jf. vedtægterne og derfor kan den godt 

afholdes 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Conny fremførte beretningen. Denne vil blive medsendt med referatet af 

generalforsamling. Der var ingen indsigelser og dermed er den godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskabet fra 2020 og godkendelse af dette 
Regnskabet blev fremlagt og der var ikke nogen indsigelser, dermed er regnskabet 

godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 

Indkommende forslag, om at bestyrelsen nedjusteres med 2 medlemmer og derfor 

fremover kun består af 5 medlemmer. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Claus Pedersen, Charlotte Rasmussen og Conny Barsballe modtager ikke genvalg 

Tommy Eskildsen modtager valg og blev valgt 

 

6. Valg af suppleanter 
Marie Iskov modtager ikke genvalg 

Christa Andreasen er forslået og modtager valg som 1. suppleant 

Lone Geil er foreslået, men modtager ikke valg 

Henrik Madsen er foreslået, men modtager ikke valg 

Kjeld Feddern er foreslået og modtager valg som 2. suppleanter 

 

7. Revisorer på valg 
Verner Møller modtager genvalg 

Preben Falkenberg modtager genvalg 

 

8. Evt. 

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen vil arbejde med i det kommende år. 

Bestyrelsen fortalte, at der ville blive arbejdet med ombygning af 1. salg, 

behandlerzonen, bestyrelsesmailen skal i gang og så skal der rekruteres nye 

medlemmer og fastholdes medlemmer. 
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Tommi Eskildsen løftede nogle ønsker fra ”vægtløfterne”, som der selvfølgelig vil blive 

kigget på. 

Der var et spørgsmål omkring, hvorfor bestyrelsen ikke søger Norlys Fonden, men 

denne er vi umiddelbart ikke berettiget til, men det kan selvfølgelig undersøges igen. 


