Ref.: Generalforsamling afholdt virtuelt den 27. april. 2021

Lars Barthold Hansen blev valgt til Dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Coronaen var årsag til at generalforsamlingen blev afholdt virtuelt og senere end som der står i
vedtægterne.
Formandsberetningen var udsendt via mail. Der var nogle få stykker som ikke havde modtaget
mailen, men dette blev udført under mødet.
Da alle havde haft mulighed for at læse beretningen, spurgte formanden om han skulle oplæse det
udsendte, det var der ikke nogen ønsker om.
Det vil føre for vidt at indskrive beretningen, så denne kan vedh. dette ref.
Der var ikke nogen egentlige spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
På grund af sygdom måtte formanden fremlægge regnskabet, ligeledes på grund af sygdom har
Tina Ringsmose måtte varetage kasserer posten. Bo og Tina har fået sammenstykket et regnskab.
Der var nogle uafklarede spørgsmål i forbindelse regnskabsopstillingen. Bo redegjorde for dette og
så snart dette er gjort vil det fuldt revidere regnskab blive lagt på hjemmesiden.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse:
Lyd Ahlstrand, Christina Apel Johansen og Paw Koch blev valgt til bestyrelsen uden
modkandidater.
Line Krogh Lay og Preben Kosiara blev valgt til suppleanter for bestyrelsen.
Leif Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Under evt. benyttede Preben Kosiara, sig af chancen for at slå et slag for Danmarks-Samfundet.
Han mindede om at forudsætningen for at flagholdet skulle fortsætte, kræver at der skulle være
opbakning fra butikker og private. Der mangler også nye frivillige til at deltage i arbejdet.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for udført hverv, det kan være vanskeligt at styre en
generalforsamling virtuelt, men alle udviste en god disciplin.
Der var kun få og små tekniske problemer.

Ref. er efterfølgende skrevet efter nogle notater, så hvis der er fejl eller mangler, må man give mig
nogle tilkendegivelser.

Preben Kosiara

