BRÆDSTRUP BORGER- OG TURIST
FORENING
Generalforsamling i Brædstrup Borger- og Turistforening
onsdag den 23.09.20 kl. 19.30
i Brædstrup Hallens mødelokale.

Dagsorden og referat
1. Valg af dirigent
2. Formand fremlægger beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og status
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (for 1 år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
9. Valg af revisor (for 2 år)
10. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
11. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Bjerg, som enstemmigt blev valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet med annonce den 8. sep. 2020.
Og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2. Formand fremlægger beretning
Jørn fremlagde årets gang (2019), der var ingen spørgsmål.
Beretningen godkendt.
Ad 3. Kassereren aflægger revideret regnskab og status
Jane gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt .
Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingent på 125,- kr pr. husstand om året.
Godkendt.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen.
Ad 6. Valg af formand (for 1 år) På valg er Jørn Finseth.
Forslag om genvalg af Jørn Finseth – enstemmigt valgt
Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
På valg er Marianne Overvad og Jane Bønnelykke.
Forslag om genvalg af begge – enstemmigt valgt.
Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

På valg er Eivind Thomsen og bestyrelsen foreslår Mogens Nielsen.
1. Supp. er Mogens Nielsen - Forslag blev enstemmigt vedtaget.
Ad 9. Valg af 1 revisor (for 2 år)
På valg er Niels Julsgaard
Forslag om genvalg af Niels Julsgaard – enstemmigt valgt.
Ad 10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
Bestyrelsen foreslår Helle Richelieu – forslaget blev enstemmigt godtaget.
Ad 11. Eventuelt
Kan programmet til revyen indeholde en indmeldelsesblanket? God ide for at se om vi kan
få nogle nye medlemmer.
Prinsens Musikkorps – der var manglende opbakning, et stort ønske er at hyre dem igen, så
er der mulighed for at andre kan få dem at høre. De var fantastisk gode. Gerne og helst
med de samme solister.
Munin kommer flyvende til Brædstrup engang i oktober.
Mødet sluttede kl. ca. 20.20, hvorefter Borger og turistforeningen var vært ved ostebord og
kaffe.
Der deltog 11 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Tak for god ro og orden - Referent: Marianne Overvad.
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Formand

