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Der indledtes med sangen: ”Velkommen lærkelil”.
Formanden Knud Olav Knudsen bød herefter velkommen til forsamlingen og glædede sig over, at så mange var mødt
op (ca. 25). Formanden kunne konstatere, at dette var den trettende generalforsamling, hvilket turde være et tegn på, at
foreningen fortsat er i god funktion.
Herefter gik vi over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent

Tage Grodum blev indstillet af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Forsamlingen blev spurgt om der var nogen indvendinger mod dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.
Jens Christensen blev valgt som referent.

2. Beretninger

Formandens beretning

Formanden, Knud Olav Knudsen aflagde fyldestgørende beretning, der herefter blev godtaget af forsamlingen. Enkelte
spørgsmål blev besvaret.

Næstformandens beretning

Næstformanden, Arne Vindbjerg Petersen aflagde fyldestgørende beretning, der herefter blev godtaget af forsamlingen.
Enkelte spørgsmål blev besvaret.

3. Regnskab

Kassereren Kirsten Grodum fremlagde det af statsautoriseret revisor E. W. Schrøder reviderede regnskab, der blev godtaget af forsamlingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

4. Forslag

Der var ikke indgået nogen forslag.

5. Kontingent

Det årlige kontingent p.t. kr. 100,- blev foreslået uændret, hvilket der ikke var nogen protester
imod.

6. Valg

Fire medlemmer til bestyrelsen

De fire indstillede blev valgt uden modkandidater:
1. Jens Christensen
2. Henriette Meyer
3. Arne Lorenzen
4. Arne Vindbjerg Petersen

To suppleanter

De to nuværende suppleanter blev valgt uden modkandidater:
1. Tage Grodum
2. Bjarne Boddum.

Revisor

Revisor Erich Schrøder blev genvalgt uden modkandidater.

7. Eventuelt

Der var intet til debat under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Knud Olav takkede dirigenten.
Efter kaffen fortalte bestyrelsesmedlem Hans Egon Lorenzen om fire rejser han havde gjort i Letland.
Herefter afsluttede Knud Olav Knudsen aftenen.

Jens Christensen
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