
 
Referat af VVG´s ordinære generalforsamling den 8. september2021 i Solkrogen 

Indkaldelsen indeholdt følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Fremlæggelse af regnskab 

 4. Valg af bestyrelse og revisor 

 5. Fastsættelse af kontingent 

 6. Indkomne forslag 

 7. Eventuelt 

 

Tilstede, 12 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Punkt 1/ Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Ulla. Ulla blev valgt. 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutnings-

dygtig. 

 

Punkt 2/ Bestyrelsens beretning. 

Anni oplæste, som formand, Bestyrelsens beretning. 

Den blev godkendt af forsamlingen. 

 

Punkt 3/ Fremlæggelse af regnskabet. 

Kassereren havde af personlige og helbredsmæssige årsager ikke lavet regnskabet for 2020. 

Der blev i stedet fremlagt en opsummering af udgift og indtægtsposterne, og indestående på foreningens konto 

samt kassebeholdning blev oplyst. Begge u revideret. De fremlagte poster resulterede i et anslået underskud. Det 

skal tilføjes at året havde været kontingentfrit og dermed havde der ikke været nogle indtægter. Generalforsam-

lingen accepterede, grundet omstændighederne, at regnskabet ikke forelå endnu, og tog den økonomiske oversigt 

til efterretning 

 

Punkt 4/ Valg af bestyrelse og revisor. 

På valg var Næstformand, kasser og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Næstformand. Der var ingen kandidater, posten blev ikke besat. 

Kasserer. Der var ingen modkandidater, hvorefter Bent Holm blev genvalgt. 

Øvrige medlemmer modtog genvalg. Preben Jensen, Bjarne Christoffersen og Jes Sindal. 

Det vil sige, der mangler en næstformand og et bestyrelsesmedlem. 

Generalforsamlingen accepterede, at bestyrelsen kun består af fem medlemmer frem til førstkommende general-

forsamling. 

Revisor. Kirsten Andersen blev genvalgt. 

 

Punkt 5/ Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet blev fastlagt på 200 kr. for sæson 21/22. 

 

Punkt 6/ Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde udsendt forslag om vedtægtsændring til §10 Generalforsamling, således at indkaldelse kan ske 

både ved brev og ved email. Generalforsamlingen vedtog dette. 

Der var ikke indkommet andre forslag. 

 

Punkt 7/ Eventuelt. 

Poul Erik opfordrede bestyrelsen til at kontakte Vissinge Ældre? for eventuel underholdning. 

Herdis havde en hilsen fra vores æresmedlem Lilly Willumsen, hun var nu blevet 99 år. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.50. 

 

Dirigent: Ulla Christoffersen   Referent: Jes Sindal 


