Bornholmerforeningen for Hillerød og omegn
Referat af ordinær Generalforsamling 2020
Afholdt den 6. september 2020 kl. 13.00 i GrønnegadeCentret.

Formanden, Jørgen Dam, bød de 26 deltagere velkommen til den ordinære generalforsamling, der grundet
Coronasituationen var udsat, idet den oprindeligt var planlagt til afholdelse den 10. marts. Af samme årsag blev der, helt
ekstraordinært, ikke indledt med en sang fra "Klippeøens Sange".
Efter indtagelse af smørrebrød, doneret af foreningen med drikkevarer for egen regning, gik man i gang med generalforsamlingen med flg. punkter, jvf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Knud P. Hansen, der blev valgt med akklamation.
Knud takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet og med dagsorden iht. til vedtægterne, og
dermed beslutningsdygtig.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen er vedlagt som bilag.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren, Bente Jakobsen, fremlagde det reviderede regnskab, der udviste indtægter på 37.825 kr. og udgifter på kr.
51.579, et driftsresultat på -13.754 kr. og en egenkapital på 19.764 kr.
Kassereren oplyste at den største enkeltudgift er medlemsbladet "Klippeøen" - 26.059 kr. der dog i 2020 er tilbagebetalt
med ca. 5.000 kr. - og, at et arrangement blev gennemført på en anden adresse end normalt, og derved blev dyrere.
Formanden tilføjede, at det er bestyrelsens holdning, at formålet ikke er at skabe en stor egenkapital, hvorfor man ikke
kræver højere kontingent, end højst nødvendigt.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg.
6.a. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer (2 år)
På valg er Lis Petersen og Hans-Jørn Green, begge villige til genvalg.
Efter dirigentens forespørgsel om andre ønskede valg, blev de begge genvalgt med akklamation.
6.b. Valg 2 bestyrelsessuppleanter (1 år).
På valg er Bente Vyff og Anette Schønwandt, de ønskede ikke genvalg.
Bente Thorup og Jørgen Thorup stillede op, og blev begge valgt med akklamation
6.c. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er Egon Petersen. Modtager genvalg.
På valg som revisorsuppleant er Knud Hansen. Modtager genvalg.
Begge valgt med akklamation.

7. Eventuelt.
Formanden overrakte Bente Vyff en buket blomster med tak for indsatsen i bestyrelsen. Tilsvarende vil en buket blive
sendt til Anette Schønwandt, der ikke var til stede.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for det veludførte hverv.

Knud P. Hansen
dirigent

Efter generalforsamlingen gik man over til kaffen og hyggesnakken, medens Stig Sommer Jensen indtog flyglet.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, den 21. september 2020.

Referent: Hans-Jørn Green.

