Generalforsamling den 06.03.2019 i seniorklubben Nordjylland under
Serviceforbundet.
Vi startede med lidt mad og drikke inden generalforsamling.
Referat af ordinær generalforsamling i seniorklubben Nordjylland i fælleshuset Henrik Gerners gade 8A. 9000
Aalborg:
Der var 23 deltagere.
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden ved formand Kurt Freiheit
2. Valg af dirigent. Kurt Freiheit blev valgt.
3.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Kurt Freiheit og der var en gennemgang af året 2018 med vi startede
op med 17-18 medlemmer til vi i dag er omkring 23-25 medlemmer. Vi håber på, at vi måske kan komme op
på omkring 30 medlemmer det næste år eller to. Til orientering skal det siges, at Servicebladet ikke
udkommer mere, men der er oprettet en digital hjemmeside, som hvert medlem kan gå ind på. Der har
været en del snak i bestyrelsen angående bustur med at besøge det gamle apotek og DUUS vinkælder. Så
bestyrelsen appellerer til forsamlingen, at der måske er nogen, der har nogle ideer til kommende busture. I
år gå busturen til det gamle vandværk i Aalborg, til Fårup Skovhus og til Papir og Kunst i Hune. Priserne til
bankospil er justeret på grund af tilpasning til udgifter, men det vil kassereren komme ind på ved
gennemgang af regnskabet, da vi i Nordjylland kun er 103 medlemmer.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Kay B. Andersen. Regnskabet var godkendt af
bilagskontrollant Kurt Jakobsen og Flemming Heiberg. Forsamlingen godkendte regnskabet og budget.
5. Der var ingen indkomne forslag, ud over det ene fra bestyrelsen om indkaldelse af generalforsamling.
6. Ændring af tekst i § 4: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Teksten ændres til: Indvarsling til ordinær generalforsamling skal finde sted på seniorklubbens hjemmeside
og i A-nøglen senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
7. Aktiviteter blev gennemgået i punkt 3. Vi prøver stadig at få fat i så mange mailadresser
som muligt for at minimere udgifter til den dyre porto. Efterårsprogrammet bliver udsendt ved det
sidste arrangement i foråret.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Kurt Freiheit og Bjarne Thomsen (begge ønskede
genvalg). Begge blev valgt for 2 år.
9. Suppleant for bestyrelsen. Preben Uldahl ønsker genvalg og blev valgt for 1 år.
10. Billagskontrollanter. Kurt Jakobsen og Flemming Heiberg blev genvalgt for 1 år.
11. Eventuelt. Ingen indslag.
Derefter tog formanden ordet og takkede de fremmødte for god ro og orden.
Bestyrelsen sagde tak for i dag for en god eftermiddag i Seniorklubben Nordjylland.
Kaffe og kage og så sluttede vi af med 5 bankospil.
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