
 
 
 

Generalforsamling, mandag d.11.april 2011 
 

Referat 
 
 

1. Valg af dirigent 
Kaj Hansen blev valgt og kunne konstatere, at formalia omkring indkaldelse til 
generalforsamling var overholdt. 
 

2. Formandens beretning 
Mogens Ohm Jensen fremlagde en grundig og inspirerende beretning (se bilag). 
 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
Tommy Hansen fremlagde regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
Stor tak til Claus Neckelmann for hans arbejde i foreningen. 

 
4. Årligt kontingent 

Vedtaget: kr. 100,- for medlemskab i ét år. 
(Se nedenfor) 

 
5. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 
Mogens Ohm Jensen 
Tommy Hansen 
Henning Olsen 

 
Valgt af suppleanter: 
Jytte Larsen 
Kaj V. Hansen 

 
Alle blev genvalgt med akklamation. 

 
 

6. Valg af bilagskontrollant 
Poul Erik Stockholm 
Peter Friis Hansen. 
 
Genvalgt med akklamation. 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Indkomne forslag 

 
Bente Harboe: Rundvisning omkring Maglegaard – støttes. 
Bestyrelsen tager initiativ. 
 
Bestyrelsen: Ændring af kontingent: 100- kr. pr. husstand. 
Forslag om 150,- kr. for en husstand eller 100,- kr. for en enkeltperson. 
 
Bestyrelsens forslag vedtaget, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes 
 
§ 5, afsnit 2:. . .efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemskab/kontingent dækker 
hele husstanden.   
 
§ 6, tredje sidste linie: Hvert medlem, der er til stede, har én stemme, . . .  Erstattes 
med Hver husstand, der er repræsenteret, har én stemme,  og beslutninger . .  
 
 
Bestyrelsen skal arbejde videre med det andet forslag om differentieret kontingent.  
 
 

8. Eventult 
 
Forslag til flere steder, at annoncere vores arrangementer f.eks. ”Tid og sted” i 
aviserne, Bibliotek/kommunens opslag etc. 
 
Spørgsmål til ansøgning til kommunen om støtte. 
 
Bekymring over, at formand og kassere var på genvalg samtidigt. 
 
Ønsker om, at få tilsendt foreningens vedtægter. 

  
  
 Dirigenten takkede for god ro og orden, Mogens Ohm Jensen afsluttede. 
 
 
Efter kaffen fortalte Mark Jensen levende og morsomt om sine første år som skoleleder på 
Østervang Skolen.  
Mark fortalte bl.a. om skolens berømte årlige teaterprojekter og deres betydning for 
skolen. 
Dette blev fulgt op af Niels Jørgen Rasmussen, som viste to film fra de første forestillinger. 
Det blev til megen latter, når de – dengang – unge lærere tonede frem på lærredet, 
ledsaget af Niels Jørgens tørre kommentarer. 
  
Til underskrift  

 
 

  


