
 

Mejdal-Halgård Onsdagsklubben.                                                                                                    Referat nr. 24. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Mejdal Hallens Cafeteria onsdag den 19. januar 2022 kl. 10.00. 

 

Fra bestyrelsen var alle mødt: Mona, Henny, Erik, Tove, Bente, Else og Kurt. Suppleanter: Kirsten og Grethe. 

Af 91 medlemmer var 53 medlemmer mødt op. 

Der var ingen fuldmagter. 

 

Formanden bød forsamlingen velkommen og orienterede om programmet for februar og marts måned. 

Ved foredrag skal der fremover betales kr. 25 for at undgå for stort et underskud. De fremmødte gav 

deres tilslutning til betaling ved foredrag. Ingen var imod.   

 

1. Valg af dirigent. 

     Efter formandens skål for Onsdagsklubben foreslog Mona Gert Hørdum valgt som dirigent. Han blev 

     valgt uden modkandidat. Han takkede for valget, og konstaterede generalforsamlingen lovligt ind- 

     varslet.  

 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 

      Dirigenten foreslog valget af de 2 stemmetællere udsat. Kun valg hvis det blev aktuelt. 

      Kurt valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning. 

      Formanden Mona Christiansen gennemgik den omdelte årsberetning for 2021. Den blev godkendt 

      uden bemærkninger. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

      Kassereren Erik Mikkelsen gennemgik det omdelte regnskab, der viste et underskud på ca. kr. 7.500. 

      Underskuddet skyldes bl.a., at der ikke har været indtægt fra vaffelbagning, samt antal medlemmer 

      er reduceret på grund af corona, ligesom madholdet har meldt sig ud af klubben. 



 

      Egenkapitalen er på ca. kr. 85.500. 

      Christian Hansen  kunne ikke se, at der var valg af revisorer. 

      Erik oplyste, at det er GIK, der har klubbens eksterne revisorer, som er Martin Tang og Henning   

      Foldager.    

      Der blev forespurgt, hvem er æresmedlemmerne? Svaret var: Gert Hørdum, Arne Bøjlesen og Erik 

      Mikkelsen.       

      Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

      Der var ikke indkomne forslag. 

 

6. Valg af formand. 

     Mona Christiansen genvalgt til formand uden modkandidater. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

      Henny Holm, Tove Nørgaard og Kurt Hagelskjær genvalgt uden modkandidater. 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 

      Kirsten Christensen og Grethe Haar genvalgt uden modkandidater. 

 

9. Valg af klubbens 2 repræsentanter til repræsentantskabet. 

      Gert Hørdum og Arne Bøjlesen blev genvalgt uden modkandidater.  

 

10. Eventuelt. 

      Karen Nielsen manglede puder, da stolene er meget kolde. Det er Hallens stole, så det vil blive under- 

      søgt nærmere. 

      Flere efterlyste en liste over Onsdagsklubbens medlemmer med mailadresser, adresser og tele- 

      fonnumre.  Dette forhindrer Persondataloven, men Erik oplyste, at han vil udfærdige et formular,  

      hvorpå medlemmer, der gerne vil oplyse, at de er medlem, deres adresse, mailadresse og 



 

 

      telefonnummer kan skrive sig på. Så vil denne adresseliste blive udgivet til alle medlemmer. 

       Mona fortalte om turen til Maribo fra 16. til 18. august 2022. For at få et værelse på hotellet, skal vi  

      have udsigt til søen, hvilket gør overnatningen 100 kr. dyrere pr. nat. Det var der tilslutning til. 

      Ikke medlemmer kan også komme med på turen til samme pris som medlemmer. 

      Formanden  mangler gode ideer så Onsdagsklubben kan få nye medlemmer. 

     Villy Hedegaard forespurgte om, hvor mange medlemmer der var førhen. Klubben havde da været  

      oppe på ca. 150 medlemmer. 

      Kristian Hansen synes, at Onsdagsklubbens Hjemmeside er meget svært at finde rundt i. 

      Villy Hedegaard kunne ikke forstå, at man kom ind på forskellige hjemmesider ved at spørge i Google 

      eller på Onsdagsklubbens Hjemmeside. 

 

      Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, der blev hævet kl. 10.35. 

 

                                                                                                                                             Referent: Kurt  

       

       

 

 

 

        

       

       

       

         


