REFERAT AF GENERALFORSAMLINGERNE DEN 12. MARTS 2017 kl. 14
I DEN DANSKE KLUB I TORRE DEL MAR.
Ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Lars Aarup som dirigent.
Vedtaget.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 93 medlemmer var mødt op.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden bad om 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer, der i løbet af året er gået bort.
Han redegjorde dernæst for de mangfoldige problemer, der opstod i forbindelse med Kommunens krav
om handicapvenlige løsninger i lokalet, der er en forudsætning for at få en fortovstilladelse. Samtidig
forlangte Kommunen også, at Den danske Klub skulle indskrives i foreningsregistret. Og sundhedsmyndighederne kom med en ny forordning, der krævede uddannelse af køkkenpersonalet, sanitær påklædning, regelmæssige inspektioner.
Alt dette har været meget tidskrævende og dyrt, så der er underskud i regnskabet i år. Han takkede Kristina og Monica for deres hjælp med papirarbejde og bøvl.
Generelt har året bragt løsninger på næsten uoverskuelige problemer, og han takkede bestyrelsen, medlemmerne og køkkenpersonalet for deres store indsats.
Også en tak til de gavmilde sponsorer, Klubben har.
Kontingentnedsætelsen til 40 €/år har ikke haft negativ indvirkning på regnskabet.
Lotte Falck har overtaget arbejdet med annoncer på hjemmesiden.
Kommentarer til Beretningen:
Knud Axelsen ønsker regnskabet udleveret mindst en uge før generalforsamlingen. Formanden tager det
ad notam.
3. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
4. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for året 2016
Bent Brønshøj gennemgår regnskabet.
Grunden til underskuddet skal søges i en del engangsudgifter, f. eks. renovation af køkkenet og indkøb
af nye hvidevarer. Næsten alle kontingenter blev betalt allerede i slutningen af 2015 og figurerer derfor
ikke i regnskabet for 2016.
Der blev spurgt til formuens anvendelse, og Kassereren sagde, at den bl.a. vil blive brugt til de nye tiltag,
som kommunens forordninger medfører.
Regnskabet godkendt.
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6. Godkendelse af kontingent
Status quo godkendt
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for året 2017.
Godkendt.
8. Eventuelt
Annette Poulsen efterlyser et bedre system til at opråbe folk, der har bestilt mad ved torsdagstræf. Bestyrelsen vil se på det.
Marian Kreiberg mener, det kan blive nødvendigt at lukke for tilgang af nye medlemmer.
Både Alf Sandvold og formanden påpeger, at en adgangsbegrænsning ville være i strid med Klubbens
vedtægter.
Peter Hagh roser formandsparret for deres store indsats.
Mai Brit Stokholm fremhæver Klubbens hjemmeside som et godt initiativ. Der er nu 400 deltagere.
Knud Axelsen påpeger, at Klubben i Torre del Mar har større medlemstilgang end de tilsvarende i Fuengirola og Almuñècar.
Formanden, Kurt Kirkedal, foreslår et nødkartotek med medlemmers navne, tlf.numre og e-mails, og
navn og tlf.numre på nærmeste pårørende. Han medbringer formularer til uddeling.
9. Afslutning
Dirigenten takker for god ro og orden.
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Ekstraordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Lars Aarup foreslået og godkendt.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kurt Kirkedal foreslår genvalg af Erik Holm og nyvalg af Knud Jespersen og Mai Brit Stokholm. Godkendt.
3. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
Finn Christensen foreslået og godkendt.
Bestyrelsen foreslår, at de 23 medlemmer fra Norge og Sverige vælger en fra deres midte som suppleant. Godkendt.
4. Valg af revisorer
Anita Axelsen og Annette Poulsen genvalgt
5. Valg af suppleanter for revisorer
Poul W. Hansen og Ruth Nielsen foreslået og valgt
6. Eventuelt
Formanden takker Rudi Stenberg, Poul W. Hansen, Bente Eskemose og Thomas Johansen for deres arbejde i bestyrelsen. De får en flaske som afskedsgave.
7. Afslutning
Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen slutter kl. 15.10
Underskrift formanden:

Kurt Kirkedal

Underskrift dirigenten:

Lars Aarup

Underskrift referenten:

Mónica Riemann
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