FORENINGEN GRÆKENLANDS VENNER
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN FREDAG 24. FEBRUAR 2017
Formanden Spiros Divaris bød velkommen. Ialt 17 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Hanne Madsen blev af formanden foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. Hanne 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 Else Christensen. Resultatet for 2016 blev et underskud på
2.559,83 kr.
Kontingentindtægten blev 10.400 kr. Foreningen har nu 70 medlemmer.
Årets 4 arrangementer foreningen, udgifterne til kontorartikler, som omfatter porto, kuverter, papir, tryk
af nyhedsbrevene hjemmesiden og bank- girogebyrer, bestyrelsesudgifter og diverse var på
12959,83kr.
Ved udgangen af 2016 er foreningens kapitalkonto 8.685,94 kr. mod 11.243,77 kr. året før.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017 (170 kr. for enkeltmedlemmer og 280 kr. for
parmedlemmer). Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Dog blev bestyrelsen opfordret til at sætte
kontingentet op og gøre arrangementerne lidt dyrere til næste år.

Ad. 4

Spiros Divaris var på valg som formand og ønskede gerne genvalg. Der var ingen andre, der stillede op
så han blev valgt med akklamation.

Ad. 5

Valg til bestyrelsesmedlemmer. Aase Sandgaard, Hanne Jensen og Jørgi var på valg. Aase og Jørgi var
villige til genvalg.
Hanne Jensen ønsker ikke genvalg, så Anne Fløystrup stillede op og blev sammen med Aase og Jørgi
valgt.

Ad. 6

De 2 suppleanter er på valg hvert år.
Majbritt Divaris var villig til genvalg.
Hanne Madsen ville gerne trække sig, hvis der er andre, der ville afløse, men var ellers villig til
genvalg.
Da ingen andre meldte sig, blev Hanne valgt.

Ad. 7

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Mitzi Johannesen modtog genvalg.
Revisorsuppleant Lisbet Lindeneg ønsker ikke genvalg, Lise Fibiger stillede op.
Begge blev valgt

Ad. 8

Diskussion af foreningens arrangementer.
Evaluering af året der gik. Forslag til nye arrangementer.
Der kom flere bud på nye arrangementer, Søren Riis, Deligreco, Strangas, Spiros, Panaiota, samarbejde
med andre foreninger om arrangementer.
Bestyrelsen takkede og vil se på mulighederne.

Ad. 9

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ifølge vedtægterne skal disse være indsendt inden den 20. januar.

Ad. 10

Under eventuelt fremkom der ikke nogen forslag, der blev bare snakket om lidt løst og fast.

Klokken 19:00 kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke medlemmerne for god ro og orden under mødet.
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