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1. Valg af dirigent og referent 

Kurt blev valgt som dirigent og Anette som referent. 

 

2. Formanden aflægger årsberetning 

Velkommen – ikke så meget på programmet, men lidt er der dog. 

Vi har været 18 medlemmer, nogen lidt på standby og nogen har lige været forbi og gået 

igen, men vi har vist lært lidt af det, for jeg syntes at snakken om vores billeder er blevet en 

hel del bedre. 

Lidt fra året:  

Vi har haft fotoudstilling på Stenstrup bibliotek. Hvor mange der har set den ved jeg ikke, 

men det var jo en begyndelse. Senere i år skal vi jo udstille i svømmehallen og til den skal vi 

lige have fundet ud af hvilke rammer vi skal bruge. 

Udflugter har der jo ikke været så mange af. Vi var på Fyns Hoved i maj og det var en rigtig 

god tur. Så det skal vi lige have gjort noget ved. Vi skal i Pipstornskoven i april og evt. en tur 

til Monnet. 

Så brød vores pc sammen, men vi fik en anden brugt som erstatning og den virker da 

heldigvis – endnu. 

Billeder til hjemmesiden, ja det halter jo lidt, både mht. de tilsendte og så lidt med 

”oploaderne”, de er jo arbejdsramte. 

Men alt i alt et godt år. 

Formandens beretning blev godkendt 

 

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab 

 

 

Regnskabet blev godkendt. 



 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev vedtaget til 250 kr for 2012. 

 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Kurt foreslog at vi sletter linien ”Kontingent opkræves helårligt i januar måned.” i §4 i 

vedtægterne. Det blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Michael og Jens Pedersen. Michael er villig til genvalg og Jens vil gerne fortsætte 

som suppleant. 

Michael og Anette blev valgt ind. 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Jens P og Finn blev valgt. 

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

Kurt blev valgt til revisor og Grethe blev valgt til revisor suppleant. 

 

9. Evt. 

Lad kontingentet stige lidt pr år.  

Vi skal have købt rammer, Michael orienterede om rammer han havde set i Ikea. 

Benthe vil gerne afløses som kasserer. 

Selma vil gerne være medlem og vide hvordan hun betaler. Vi sender konto nummer ud på 

mail. 

Kurt forslår at vi betaler kontingent via netbank, det gør tingene lidt nemmere. 

Kurt takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

 

 

 ______________________   _________________________ 

 Dirigent Referent   

 Kurt Erik Ottesen Anette Henner 

 

 

 

 


