Referat fra generalforsamling den 14. marts 2019
Ad 1 –

Formanden bød velkommen og ledede valg af dirigent og referent.
Per Møller Henriksen valgtes til dirigent og Inge Lisbeth Dahl valgtes til

referent.
Ad 2 -

Formanden Lisbeth Kjær Poulsen aflagde beretning: Der er på landsplan
for nylig kommet nyt medlemssystem, som bl.a. har medført forsinket
kontingentopkrævning. Det er dejligt, at foreningen har så god opbakning
til sine arrangementer, hvoraf kan nævnes udflugt til Løgumkloster, Sct.
Hans fest, arbejsdag i Krea, fælles start efter ferien (Kv. Voksenarb. Og
Senior), foreningsaften, julekoncert i Brændkjærkirken, julehygge efter
julekoncerten i Christianskirken, julehygge hos Linda og Ingvar samt
deltagelse i Voksenstævnet på Nyborg Strand. I øvrigt kunne hun berette
om, at Anette og Carstens yngste datter har været med på rejse som
Globetrotter, samt at mange unge fra området samles i KFUM og KFUK regi
selv om vi ikke selv har ungdomsarbejde. Mange af foreningens
medlemmer er tillige aktive i forskellige kirkelige sammenhænge +
foreningens egne aktiviteter. Stor tak til Finn for arbejdet med at renholde
Krea. Der er pt. 53 medlemmer i foreningen. Medlemmerne opfordres til at
logge ind på KFUM og KFUKs hjemmeside og kontorollere
medlemsoplysninger om sig selv. Tilføj evt. en pårørende, som kan
kontaktes i tilfælde af sygdom på kurser, lejre, stævner mv.
Carsten Bitch aflagde beretning fra Senior: Der er pt. 28 på adresselisten.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bibeltimer ud fra
hæftet om Job – ”Fra askedyngen til mødet med Gud”, det overvejes at
udsende indbydelse til Kv. Voksenarbejde sammen med Senior.
Anette K. aflagde beretning fra Kv. Voksenarbejde: Der er ca. 17 på
adresselisten, der er bl.a. nogle af de ældste, der er stoppet. Pt. er emnet
”Natur og ansvarligheden i Guds verden”. Vi har bl.a. været i en ”grøn
kirke” i Kolding, snakket om miljø/genbrug, set TV-udsendelse og talt om
ansvaret for eget liv samt deltaget i Landsdelsstævnet i Esbjerg.
Samtlige beretninger blev godkendt.

Ad 3 -

Kassereren Merete Henriksen fremlagde det reviderede regnskab for 2018.
Det viser et underskud på ca. 20.000 kr. fortrinsvis pga. kursregulering
vedr. aktier i Danske Bank (negative tal ved nytår er nu vendt igen).
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 -

Merete fremlagde ligeledes budget for 2020, som blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent, dvs. 150 kr. for unge
under 30 år og 650 kr. for voksne over 30.
Ad 5 -

Bestyrelsesvalg –
Lisbeth Kjær Poulsen – modtager genvalg.
Merete Henriksen – modtager IKKE genvalg.
Kirsten Povlsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Lisbeth Kjær Poulsen blev genvalgt for 2 år.
Asger Bjerg nyvalgt for 2 år.
Ydun Gregersen nyvalgt for 1 år.
Bestyrelsen konstituerede sig med Lisbeth Kjær Poulsen som formand,
Ydun Gregersen som kasserer og Asger Bjerg samt Jan Pedersen som
bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6 -

Som suppleanter valgtes Lene Pedersen og Finn Christoffersen som hhv. 1.
og 2. suppleant. Lene Pedersen bemærkede dog, at hun ikke mente, at det
var en god idé at indtræde i bestyrelsen, såfremt både hun og Jan skulle
være der samtidig.

Ad 7 -

Som revisorer genvalgtes Vita Jensen og Marinus Siggaard.

Ad 8 -

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

Ad 9 -

Udvalg til Sct. Hans 2020: Bente M, Asger og Carsten K.
Foreningsudflugt 2020: Vita, Lis og Anette K.
Foreningslejr, Bøgeskov 2021: Per, Carsten B og Inge Lisbeth.
Webmaster på hjemmesiden: Carsten B genvalgtes med korrekturhjælp af
Jan P.

Ad 10 -

Der er arbejdsdag i Krea onsdag den 21/8 kl. 16.30. Vi ønsker nyt skilt med
det nye logo.

Ad 11 -

Samtale om hvem, der kan leje Krea og til hvad. Følgende blev nævnt:
Skytteforeningen, Y’s men, foreningens medlemmer til private arr. Samt
andre ”lødige” ting – bestyrelsen må vurdere).
Kirkegang efter foreningsweekenden i år blev vedtaget til at være i
Bredstrup kirke kl. 10.30.
Tirsdag den 8/10 kl. 19.30 kommer Michael Jarnvig i Pjedsted
Forsamlingshus.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------Per Møller Henriksen, dirigent

---------------------------------------

Inge Lisbeth Dahl, referent

