ARF – MULTIMEDIER FOR ASSENS OG OMEGN

ÅRLIG ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
i selskabslokalerne på Assens Bowlingcenter, Korsvangcentret, Assens

REFERAT
Formanden Allan Mogensen bød de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en særlig
velkomst til æresmedlem Thorkild Hansen.
Antal stemmeberettigede medlemmer: 98

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Efter forslag fra bestyrelsen blev Ole Thøgersen med akklamation valgt som dirigent
uden modkandidat.
Ole takkede for valget og konkluderede på baggrund af et udsendt nyhedsbrev 20. januar
2019 til samtlige medlemmer dels via e-mails dels pr. post og personlig udbringning, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. klubbens vedtægter.
Fra de fremmødte var der ingen indvendinger mod indvarslingen af generalforsamlingen.
Ole læste herefter den omdelte dagsorden op. Dagsordenen blev godkendt uden
bemærkninger.

2. Beretning.
Bestyrelsens beretning, der var meget fyldig og oplysende, gav et grundigt indblik i
klubbens drift og virke, kreds 11 – Fyn samt ARF Forbund i det forløbne år.

(Udførlig beretning vedlagt.)
Beretningen v/ formand Allan Mogensen blev herefter af dirigenten overgivet til debat.
Der var ikke nogen
generalforsamlingen.
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Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
Flemming Rasmussen berettede om TV2 Fyns repræsentantskab som 22Fyn gerne vil
inddrage som programråd. Alle medlemmer opfordret til at komme med forslag til
programmer i 22Fyn/Sådan Fyn.

3. Fremtidigt virke.
Allan orienterede om klubbens aktivitetsplan 2019 - 2024 i henhold til den omdelte
aktivitetsbrochure dog med fokus på årene 2019 - 2020.
(Bilag vedr. fremtidigt virke vedlagt.)
Efter en gennemgang og orientering om de førstkommende års aktiviteter i
aktivitetsplanen gjorde Allan generalforsamlingen opmærksom på at vi gerne tager imod
forslag og gode ideer til nye aktiviteter.
Lene Kastrup orienterede om turen til Skanderborg Slotskirke og Moesgård Museum og
opfordrede til at tage med på turen.
Forslag fra salen om juletur – Allan replicerede, at der allerede er en på aktivitetsplanen.
Generalforsamlingen, der havde lyttet meget interesseret til den indholdsrige
aktivitetsplan, fremkom ikke med yderligere ideer eller forslag til aktiviteter.
Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

4. Regnskab for året 2018.
Det omdelte regnskab for året 2018 blev oplæst og uddybet med supplerende
bemærkninger af kasserer Bent Clausen.

Regnskabet der udviste et overskud på kr. 2.551,73 blev enstemmigt godkendt efterfulgt
af klapsalver.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent til klub- og TV-Forsikring for året 2020.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 175,00 til klub og Tv – Forsikring for
året 2020.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen med
akklamation.

7. Valg.
a. Kasserer. (På valg: Bent Clausen, Assens – modtager genvalg)
Bent Clausen blev genvalgt uden modkandidat efterfulgt af klapsalver.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer. (På valg: Lene Kastrup, Torø Huse,
Assens og Flemming Rasmussen, Melby, Assens - begge
modtager genvalg)
Lene Kastrup, Torø Huse, Assens og Flemming Rasmussen, Melby, Assens blev
genvalgt uden modkandidater efterfulgt af klapsalver.

c. 1 bestyrelsessuppleant. (På valg: Poul Lebæk, Hårby - modtager
genvalg)
Poul Lebæk, Hårby blev genvalgt uden nogen modkandidat efterfulgt af klapsalver.

d. 1 bilagskontrollant. (På valg: Jørgen Møller Sørensen –
modtager genvalg)
Jørgen Møller Sørensen blev genvalgt uden modkandidat efterfulgt af klapsalver.

1 bilagskontrollantsuppleant. (På valg: Lis Jacobsen - modtager
ikke genvalg, da hun er udtrådt af klubben pr. 31.december
2018)
Bestyrelsen foreslog Tove Radza, Ebberup som blev valgt uden modkandidat
efterfulgt af klapsalver.

8. Eventuelt.
Dirigenten lagde op til en bred debat, hvor der selvfølgelig ikke kunne vedtages noget.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for en god ro og orden.
Lene Kastrup efterlyste ejeren af et tørklæde glemt i bussen efter turen til TV2 Fyn
1.11.2018.
Der blev trukket et medlem som vinder af vingave for at have tilmeldt sig
betalingsservice.
8 medlemmer fik overrakt en flaske vin som tak for at have hvervet et nyt medlem.
Formanden takkede dirigenten for en god, myndig og saglig ledelse
generalforsamlingen, hvilket efterfulgtes med klapsalver fra generalforsamlingen.
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Formanden takkede samtidig alle de fremmødte medlemmer for deres store interesse og
aktive deltagelse i klubbens arrangementer. Aftenens store fremmøde beviser dette.
Formanden påpegede vigtigheden i medlemmernes synliggørelse af klubben, hvilket bl.a.
vil medvirke til, at der løbende kommer nye medlemmer til klubben.
Formanden håbede endelig, at alle havde fået en positiv oplevelse med hjem og fortsat
havde lyst til at deltage i de fremtidige aktiviteter.
Afslutningsvis takkede formanden personligt bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde i den forløbne periode.
Mødet hævet kl. 20.15.

Referent Flemming Rasmussen

Dirigent Ole Thøgersen

