Referat af generalforsamling den 14/1. 2020 i
HAVESELSKABET Syddjurs kreds.
Formand Lene Svenningsen bød velkommen til de 23 fremmødte og foranledigede, at en dirigent blev valgt.
Dette blev Bent Dall, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Formanden aflagde en fyldig beretning, som vedhæftes dette referat som bilag. Lene oplyste forsamlingen
om, at dette var hendes sidste formandsberetning, idet hun ikke er på genvalg til bestyrelsen. Hun takkede
for det gode samarbejde, som der havde været i bestyrelsen, og glædede sig til at være menigt medlem og
få tid til at nyde sin egen have mere, nu da hun vil få mere tid dertil.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Regnskabsaflæggelse
Kassereren gennemgik regnskabet for 2019 og budget for 2020. Hovedtallene var følgende:

Indtægter i alt
Udgifter i alt

Resultat

2019 realiseret

2019 Budget

2020 Budget

21.155
24.773
- 3.617

27.365
37.477
-10.122

30.440
33.438
- 2.998

Egenkapital 31/12 2019: Kr. 35.212
Regnskabet blev godkendt og budget 2020 taget til efterretning. Regnskabet vedhæftes som bilag.
Aktivitetsplan 2020
Aktivitetsplanen blev gennemgået og udleveret til forsamlingen af Lisbeth. Lisbeth oplyste samtidig, at
frivilliggrupperne og kreativitetsgrupperne vil blive forsøgt aktiveret også i 2020.
Den fremlagte plan blev modtaget med applaus og vedhæftes som bilag.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til debat på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
Arne Lykke genopstiller og blev valgt. Henning Ærø blev valgt. Begge for 2 år. ArneLykke oplyste, at det var
hans sidste periode i bestyrelsen – efter at han har været i bestyrelsen i 40 år.
Ingen stillede op til suppleantvalget til bestyrelsen, så det blev besluttet, at den nye bestyrelse skulle
forsøge at finde en villig i løbet af året og få denne indvalgt på en eksordinær generalforsamling.

Bestyrelsen med suppleanter ser herefter således ud:
På valg på generalforsamlingen i:
Lisbeth Rosdahl

januar 2021

Katrine Eduard

januar 2021

Jette Toft Jepsen

januar 2021

Arne Lykke

januar 2022

Henning Ærø

januar 2022

Susanne Olsen

januar 2021

Suppleant 2

januar 2022

ikke besat position

Revisorer
Else Marie Hildebrand på valg og genopstiller ikke.
Birthe Damgaard Nielsen blev valgt for 2 år.
Jørgen Sørensen er på valg på generalforsamlingen i januar 2021.
Revisorsuppleant Kaj Ovesen blev genvalgt.
Repræsentanter til delegeretmøde i Randers, marts 2020
Arne Lykke og Lisbeth Rosdahl meldte sig.
Eventuelt
Et medlem bragte idéen frem om at dele invitationer til medlemskab ud i nybyggerkvarterer og meldte sig
selv som uddeler i Kolind. Forsamlingen syntes at ideen var god og opfordrede den kommende bestyrelse
til at sikre at dette også sker i andre byer indenfor kredsens område.
En anden af de tilstedeværende medlemmer foreslog, at bestyrelsen skulle foranledige fællesindkøb, for at
opnå bedre indkøbspriser. Der blev udtrykt sympati for idéen og det blev foreslået, at dette var en opgave
for en frivilliggruppe at tage sig af.
Facebook blev ligeledes nævn som et middel til at samle interesserede om fællesindkøb.
Afslutning
Herefter var der ikke mere på dagsordenen. Dirigenten takkede for de gode kommentarer generelt og
forslag under Eventuelt og den ro og orden generalforsamlingen havde forløbet i, og han nedlagde herefter
sit embede.

Jette takkede den afgående formand Lene Svenningsen for det flotte stykke arbejde, som hun havde
leveret i bestyrelsen og overrakte et gavekort til Lene som kredsens påskønnelse.

Referent: Ejvind Jensen

Bilag: Formandens beretning
Regnskab for 2019 samt budget for 2020.
Aktivitetsplan for 2020.

