FORENINGEN GRÆKENLANDS VENNER
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN FREDAG 22. FEBRUAR 2013
Formanden Hanne Madsen bød velkommen. Ialt 20 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Else Christensen blev af formanden foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. Else takkede for valget og efter at
have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, gav hun ordet til formanden.
Ad. 1

Formandens beretning – som vedlægges – blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 2

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Marie-Louise Madsen. Resultatet for 2012 blev et underskud på
3.052,10 kr.
Kontingentindtægten blev 13.700 kr. Foreningen har nu 84 medlemmer.
Årets 6 arrangementer gav et underskud på 6.837,35 kr.
Udgifterne til kontorartikler, som omfatter porto, kuverter, papir, tryk af nyhedsbrevene og
hjemmesiden, var 4.254,75 kr.
Ved udgangen af 2012 er foreningens kapitalkonto 10.829,98 kr. mod 13.882 kr. året før.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2013 (170 kr. for enkeltmedlemmer og 280 kr. for
parmedlemmer). Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
(Medlemmerne på generalforsamlingen var enige om, at prisen for deltagelse i de dyre arrangementer
sættes op, så man undgår at hæve kontingentet for alle.)

Ad. 4

Hanne Madsen var villig til genvalg som formand. Der var ingen modkandidater og Hanne blev valgt
med akklamation.

Ad. 5

Marie-Louise Madsen og Jørgi Pedersen var på valg til bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen
modkandidater, så de blev genvalgt med akklamation.

Ad. 6

Jørgen Vester og Majbritt Vesterdahl Divaris var på valg som suppleanter til bestyrelsen. Jørgen Vester
ønskede ikke at genopstille, så der blev spurgt, om der var andre. Hanne Jensen stillede op.
Hanne blev valgt som ny suppleant i st.f. Jørgen Vester - Majbritt fortsætter.

Ad. 7

Revisor Birte Christensen og revisorsuppleant Lisbet Lindeneg var villige til genvalg. Begge blev
genvalgt med akklamation.

Ad. 8

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 9

Under eventuelt opfordrede dirigenten de fremmødte medlemmer til at komme med forslag til
arrangementer m.m., som bestyrelsen kunne arbejde med – og nedenstående emner blev nævnt:

Anden etnisk restaurant til efter arrangementer, da vi er ved at løbe tør for græske.

Gentage nogle af de ture, der før har været. F.eks Birkegårdens Have og
Andelslandsbyen Nyvang

Gentage foredrag, der før har været.
Formanden takkede for forslagene, som vil indgå i bestyrelsens arbejde fremover.

Klokken ca. 19 kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke de fremmødte for god ro og orden.
______________________________
Hanne Madsen – formand
(dato)

________________________________
Else Christensen – dirigent (dato)

____________________________
Jørgi Pedersen – referent (dato)

