
Rel'trat af geueralforsamling lbr Yihorg lliavlcrl'ore ning onstlag den 22. oktober 2()20.

l. Valg af dirigent
Poul G. blev enstemrmigt valgt

2, Valg af referent og stemmetællere
Jesper blev valgt som referent og John og Mogens blev valgl som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning kan ses på hjernmesider. Der var ingen spørgsmål til den cg den blev enstemmigt
vedtaget.

4. Fremlæggelse af regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål og det blev enstemmigt vedtaget.

5" Forslag til budget, herunder kontingent
Bndgettet fw 202\/2il21 endte på el minus på 14.200 kr.
Der var lidt diskussion orn foreningen skulle have sit eget mobilpay nummer. §orn det har været indtil videre
har det været kassererens eget rnobitpaynummer loreningen har brugt. Men Kassereren var lced af at få det
rodet samrnen med sin privat økonomi. Det blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkonrne forslag.

u, Va[g allevisor og revisrrrsuppleant
Svettcl orrsker ikkc gcnvalg sorn revisor.
Peter Becii blev valgt sorr nv rcr,isrlr.
Vagn tbrlsætter som revisorsrrl:pleant.

9. Eventuelt
Poul C. ville gerne rose den nye refløjede folder. Lise fik en hånd for den og den nye hjernrneside.
Der var en tak og en hånd til Svend Erik for hans indsats i bestyrelsen. Han fortsætter dog som bagermester
til skolebigårdsaftterne.
Poutr G, takkede for god ro og order og han fik også en tak og en hånd forat styre slagets gang.
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7. Vatg til bestyrelson
I-ise var på valg og modtog genvalg, hvilket hun blev.
Trine var på valg og modtog genvalg, hvilket hun også blev.
Svend Erik modtog ikke genvalg.
Morten Grønlund blev valgt som n1,t besfyrelsesmedlern,
Signe ønskede ikke at modtage genvalg sorn suppleant til bestyrelsen.
Susanne Møller blev valgt sorn ny suppleant til bestyrelsen.


