REFERAT AF GENERALFORSAMLING 16.MARTS 2014 I DEN DANSKE KLUB

Formanden Mónica Riemann bød velkommen.

1. Valg af dirigent! Carl Flemming Jacobsen blev valgt han gennemgik dagsordenen, punkt 6 blev ændret, så
det i overensstemmelse med vedtægterne kom til at indeholde, at kontingentet forblev uændret, og han
erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og konstaterede, at der var 80 stemmeberettigede og 12
fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning blev godkendt - Kopi vedlagt.

3. Forslag fra bestyrelsen - ingen

4. Forslag fra medlemmer: Peter Vinter foreslog, at der kun må være et medlem i bestyrelsen fra hver af
klubberne i klubben så som bridge og billard, det blev ikke godkendt.

5. Forelæggelse af regnskab: Jørgen Rose fremlagde regnskab på computeren og derefter var der spørgsmål
om lån til købmanden, flytteomkostninger og den udtalelse fra den ene af vore revisorer, Knud Jespersen,
som var utilfreds med bogføringen, derefter blev regnskabet godkendt.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for året 2014 - Godkendt.

7. Kurt Kirkedahl Jensen fremlagde en rigtig god beretning om de nye lokaler, som vi har lagt billet ind på,
men der manglede stadig svar på nogle tilladelser og lignende.

8. Afslutning: Monika takkede for god ro og orden - derefter pause inden den ekstraordinære
generalforsamling.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 16.MARTS 2014

1. Valg af dirigent: Det blev igen Carl Flemming Jacobsen og han erklærede, at også denne
generalforsamling var lovligt indkaldt.

Inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer kom Kurt Kirkedahl Jensen med en "ønskeliste" som han kunne
tænke sig den skulle se ud, og en god begrundelse hvorfor.

2. Efter stor stilhed kom der gang i navnene:

Birgit Leth 78 stemmer 2 år

Lise Løkke 76 - 2 år

Kurt Kirkedahl Jensen 74 - 2år

Karin Petersen 69 - 2år

Erik Holm 68 - 1 år

Monika Riemann 61 - 1 år

Bente Presskorn 46 - 1 år

3. Valg af suppleanter: Rudi Stenberg og Poul W. Hansen

4. Valg af revisorer : Jørgen Rose og Kim Nielsen

5. Valg af revisorsuppleanter: Anita Axelsen og Anette Poulsen

6. Evt. intet

7. Afslutning: Igen takkede Mónica for god ro og orden og ønskede den nye bestyrelse held og lykke,
samtidig takkede hun dirigenten for udmærket ledelse og de fremmødte for deres deltagelse.

Dirigent:Carl Flemming Jacobsen - Formand:Mónica Riemann - Referent:Bente Presskorn

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til Klubbens generalforsamling.

Der er desværre medlemmer, vi ikke kan tælle iblandt os mere, fordi de i løbet af det forgangne år er gået
bort.

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig op et øjeblik og sende dem og deres pårørende en venlig tanke.

Klubben har haft et meget højt aktivitetsniveau i det forløbne år. Lokalet bliver flittigt benyttet om dagen til
billard, bridge og torsdagstræf, og om aftenen til banko, filmaften og diverse foredrag.

Derudover har vi de fleste søndage haft enten Grillsøndag, der næsten altid er et tilløbsstykke, eller
Søndagsåbent med spil, sang eller blot hyggeligt samvær.. Altsammen arrangeret af medlemmerne i
samarbejde med bestyrelsen. En nyhed var Musik- og Sangsøndag, hvor professionelle musikere
underholdt, og hvor Klubbens nye SANGBOG blev introduceret. Et godt initiativ.

Kirken har også benyttet vores dejlige lokaler til et Syng-Julen-Ind arrangement og har allerede booket sig
ind til det næste den 30. november

I anledning af Klubbens 30 års fødselsdag afholdt vi en velbesøgt reception med flotte sponsorgaver til
lotteriet og en festlig og underholdende jubilæumsmiddag på Hotel Mainake med levende musik og
optræden af medlemmer.

To gange har vi også afholdt loppemarked med rigtig god omsætning.

Alle disse tiltag kræver planlægning og timeforbrug, men heldigvis har vi en meget positiv medlemsskare,
der ikke er bleg for at give et nap med.

En særlig tak skal lyde til Annette, der stadig laver plakaterne om arrangementer.

Og til Christa, der stadig er vores web-master.

Ulla har fortsat stor succes med annoncetegninger til vores hjemmeside. Tak for din indsats, Ulla.

Jørgen Rose skal også have tak, fordi han bruger tid som konsulent for kassereren, der lige som vi andre
ikke er professionel, og på at udarbejde regnskab og budgetter.

Bente Søberg har lavet spændende, vel tilrettelagte busture, som alle nød.

Og både Puk i køkkenet og Maddie i baren fortjener en stor tak, ikke blot for deres arbejde, men også for
deres positive og venlige måde at være på.

Samarbejdet med Administrator er lig NUL, så vi har diverse hængepartier, såsom åbningstilladelsen,
justering af el- og vandregninger og de 1.000 €, som vi heller ikke har fået endnu. Begrundelsen fra udlejer
er, at de 1.000 € skal tilbageholdes som delvis betaling for åbningstilladelsen. Som modtræk har vi
tilbageholdt det beløb, vi skylder for el og vand frem til september, hvor ejeren omsider kom med de
nødvendige data for at få regningerne betalt over Klubbens konto. Vi har af samme grund ikke ladet
huslejen stige den 1. december, men fortsætter med den lavere husleje på 975 €. Da det er umuligt at
komme i forbindelse med udlejers administrator, har vi overdraget sagen til Advokat Thomas Gant i håb
om, at han endelig kan få åbningstilladelsen igennem.

Da de gamle medlemskort alligevel var ved at slippe op, besluttede vi at indføre både nye kort og nye
medlemsnumre efter et system, der markerer forskel på helårs- og deltidsmedlemmer. Medlemskartoteket
er nu også forsynet med tlf. numre og mail-adresser.

Antallet af helårsmedlemmer pr.1. marts er: 135

Antallet af deltidsmedlemmer pr. 1. marts er: 51

Medlemstallet i 2013 vil fremgå af beretningen i forbindelse med årsregnskabet.

Det vil ikke være forsamlingen ubekendt, at der har været ubehagelig turbulens i bestyrelsen i de sidste par
måneder, så vi nu er en meget reduceret bestyrelse.

Det er også grunden til, at det er mig, der afleverer Årsberetningen, og ikke Finn Lech.

Et mindretal i bestyrelsen havde en anden opfattelse af, hvordan Årsregnskabet skulle se ud. Det førte til,
at de trak sig fra bestyrelsen i utide den 10. februar.

Jeg vil slutte af med at ønske den nye bestyrelse arbejdsro, arbejdsglæde, fordragelighed og fælles fodslag.

Mónica Riemann

