Referat fra Generalforsamlingen i Grækenlands Venner
15. februar 2019
I alt 17 medlemmer deltog. Anna Konstantelos Birke meldte sig og blev valgt til dirigent.
1. Formandens beretning
Vedlægges. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Året 2018 endte med et overskud på kr. 222,00.
Foreningen har en god økonomi, hvor der er plads til, at f.eks. sommerturen gennemføres med
underskud.
Foreningens kapitalkonto udgjorde v. årets slutning kr. 9.046 mod kr. 8.824 året før.
Regnskabet blev godkendt.
3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at nuværende kontingent på kr. 180,00 for enlige og kr. 300,00 for par
fastholdes og det blev vedtaget.
4. Valg af formand
Spiros Divaris blev genvalgt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anne Fløystrup var villig til genvalg og blev valgt.
Aase Sandgaard genopstillede ikke som bestyrelsesmedlem, i stedet meldte Anna Konstantelos
Birke sig og blev valgt.
6. Valg af suppleanter
Majbritt Divaris og Kirsten Madsen var villige til genvalg og blev valgt.
7. Valg af revisor
Mitzi Johannesen var villig til genvalg og blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Lise Fibiger var villig til genvalg og blev genvalgt.
9. Diskussion af foreningens arrangementer (evaluering og forslag til nye arrangementer)
Der blev foreslået, at Gløggfesten skulle ændres lidt og at man startede med gløgg med lidt flere
'vitaminer' i (en flaske rom).

Forslag om sommertur til Frederiksværk og eventuelt musikaften med gruppen Pireus fra Göteborg
http://www.pireus.info/ i samarbejde med Restaurant Akropolis.
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
10. Forslag til behandling
Forslag til vedtægtsændring, fra Jørgi Pedersen:
Under §4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed,
Stk. 5: Forslag fra medlemmerne skal være skriftligt anmeldt til bestyrelsen inden det pågældende
års 15. januar.
Forslag:
§ 4, stk. 5: Forslag fra medlemmerne skal være skriftligt anmeldt til bestyrelsen senest én uge før
generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget
11. Eventuelt
Der kan ikke vedtages noget under dette punkt, men alle ideer er velkomne.
Spiros takkede Aase mange gange for hendes store arbejde i bestyrelsen
Der blev klaget over, at der var blevet udsendt en 'rykker' for kontingent før kontingentet var
forfaldent til betaling. Bestyrelsen vil kigge på det.
Rygter om at Den Græsk Ortodokse Kirke havde fået et sted i Roskilde. Bestyrelsen undersøger.

Kl. 18.45 afsluttede generalforsamlingen, og de fleste drog videre til en hyggelig aften på Café Patina.

