Bornholmerforeningen for Hillerød og omegn

Referat af ordinær Generalforsamling 2021
Afholdt den 4. september 2021 kl. 13.00 i GrønnegadeCentret.
Formanden, Jørgen Dam, bød de 31 deltagere velkommen til den ordinære generalforsamling, der grundet Coronarestriktioner var udsat, idet den oprindeligt var planlagt til afholdelse den 14. marts.
Med Stig Sommer ved flyglet indledte vi med sang nr. 19 i "Klippeøens Sange": Vor Hjemstavn! Vi priser din styrker, din
pragt.
Efter indtagelse af smørrebrød, doneret af foreningen, 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 rettidigt 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 40.975 kr., udgifter på
29.393 kr., (heraf 14.135 til Klippeøen) et resultat på 11.582 kr. og en egenkapital på 31.346 kr.
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 Jørgen Dam, Bente Jakobsen og Birgit Thorup, alle villige til genvalg.
Efter dirigentens forespørgsel om andre ønskede valg, blev alle tre genvalgt med akklamation.
6.b. Valg 2 bestyrelsessuppleanter (1 år).
Jørgen Thorup genopstillede og blev valgt med akklamation.
Der var ingen emner til den anden suppleantpost hvorfor dirigenten motiverede, at bestyrelsen fik fuldmagt til at kunne
optage en suppleant, såfremt man senere får henvendelse herom. Vedtaget.
6.c. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er foreningens æresmedlem Egon Petersen, der ikke ønsker genvalg.
Knud Hansen blev foreslået og valgt
Der var ingen emner til revisorsuppleant hvorfor dirigenten motiverede, at bestyrelsen fik fuldmagt til at kunne optage en
suppleant, såfremt man senere får henvendelse herom. Vedtaget.

7. Eventuelt.
Formanden overrakte Bodil en buket blomster som bestyrelsens tak for fin støtte fra køkkenet.
Desuden sendes en hilsen til æresmedlem Egon Petersen, der ikke kunne være til stede, som tak for mange års arbejde som
revisor og idet hele taget for sin indsats i foreningen.
Egon har været medlem af foreningen siden 1956 (65 år). Han blev bestyrelsesmedlem i 1957, kasserer 1961-1971 og
formand 1975-1983.
Egon har desuden været medlem af arbejdsudvalget (bestyrelsen) i Hjemstavnsbyen Svaneke og dets formand 1999-2004.
Formanden takkede desuden redaktøren for Klippeøen, Erik Jensen, for et godt samarbejde og GrønnegadeCentret, som vi
er glade for at kunne benytte til vore arrangementer.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført hverv.

Sign.
Knud P. Hansen
dirigent
Efter generalforsamlingen gik man over til kaffen og hyggesnakken, medens Stig Sommer Jensen igen satte sig bag flyglet.
Den solbeskinnede eftermiddag sluttede med nr. 23 i "Klippeøens Sange": Når sjymninjen saj sænker, går tânkerna astâ.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, den 6. september 2021.
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