
 

 

 

 

 

 

 

Tilstede var Bestyrelsen undtagen Anne, som fratrådte som suppleant. Derudover var der 15 gæ-
ster. Senere kom der yderligere 4 gæster, som kom i forbindelse med John Mathiesen’s indlæg. 

 

Sonja startede med at byde velkommen, hvorefter vi gik videre med dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

    Rigmor blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev Mogens og Magnus. 

    Rigmor konstaterede, at indkaldelsen og dagsorden er udsendt rettidig og iflg. foreningens ved-
tægter. 

 

2. Valg af referent 

    Connie blev valgt  

 

3. Aflæggelse af beretning til godkendelse 

     Sonja fortalte om Husholdningsforeningens og torsdagsklubbens aktiviteter i det forløbne år. Der 
har været rigtig god tilslutning, så stor tak til alle, som i årets løb har bakket op om arrange-
menterne. Også en stor tak til Yrsa, Jonna, Mogens, Frede, Bent, Lise-Lotte, Kirsten og de øvri-
ge medlemmer, som gør en indsats for, at de forskellige arrangementer overhovedet kan lade 
sig gøre. Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for godt samarbejde – også en stor tak til An-
ne for hendes tid i bestyrelsen. Beretningen blev godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 

    Chieko gennemgik detaljeret årets regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

    Kontingent fortsætter uændret. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

    Ingen forslag 

 

7. Valg af bestyrelse 

    På valg var: 

Marina Krog – modtog genvalg - genvalgt 

Chieko Petersen – modtog genvalg - genvalgt 

Aase Duhn – modtog genvalg – genvalgt 

 

     På valg af suppleanter:   

Anne Thomsen – ønskede ikke genvalg - Connie Rasmussen blev valgt til ny suppleant  

Anne Marie Knudsen – modtog genvalg - Genvalgt 
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8. Valg af revisorer 

    På valg var: 

Margit Aggerholm – modtog genvalg - genvalgt 

          Søs Hansen – modtog genvalg - genvalgt  

 

9. Eventuelt 

    Intet 

 

Rigmor takkede for god ro og orden. 

Efter Generalforsamlingen var der foredrag ved John Mathiesen, som fortalte og viste billeder fra 
næsten 30 års arbejde som flymekaniker på F-16 fly. Et spændende og udfordrende arbejde, som 
har budt på krig, arbejde i 40 graders varme, ensomhed i Grønland og meget mere, end vi andre 
lige tænker på, at en flymekaniker bliver udsat for. Tak for et spændende foredrag. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

 

Formand:           Sonja Hansen 

Næstformand:          Marina Krog 

Kasserer:           Chieko Petersen 

Sekretær og suppleant: Connie Rasmussen 

Bestyrelsesmedlemmer: Aase Duhn 

                   Jane Jessen 

                   Mie Kristensen 

                   Lilly Hansen 

Suppleant:                  Anne-Marie Knudsen 

 

 

 

 

Referent: Connie 


