Danske
Anlægsgartneres
Seniorklubben

Generalforsamling afholdt den 24. marts 2017 på Haraldskær Herregård ved Vejle
Til stede:

Frode Westh, Bent Nygaard, Ingermann Sørensen, Heino Vistisen, Søren Petersen,
Jørgen W. Petersen, Thorkild Skov Larsen, Niels Erik Bjerggaard, Leif Rasmussen, Steen
Hegnet Knudsen, Erik Krogstrup, Kaj Kamp Jensen, Jørgen Møller Jensen og Kurt
Alexandersen.

1. Valg af dirigent, Frode Westh blev valgt. Frode startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Vi gik herefter over til
dagsorden.
2. Formandens beretning: Formandens skriftlige beretning vedlagt som bilag. Formanden
takkede for det store fremmøde ca. halvdelen af medlemsskaren, det største deltagerantal i
Ingermann formandstid., også tak til Frode for artiklen i Grøn Miljø. Heino blev bedt om at
fortælle detaljeret om Møns tur.
Vi mindedes Otto med et minuts stilhed, Otto døde i april sidste år. Steen læste et brev op fra
Bjarne Green som berettede om, at han den 13. februar blev opereret for lungekræft, han er
blevet erklæret 100 % rask, men er dog startet med Kemo behandling i dag for en
sikkerhedsskyld.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Heino Vistisen omdelte det reviderede regnskab som startede med en beholdning på
kr. 31.307,Indtægter på 29 medlemmer á kr. 400 i alt kr. 11.600, egen betaling for arrangementer
på kr. 28.711, mellemregning med DAG på kr. 981, udgifter på kr. 45.786, saldo pr. 31.12.2016
kr. 26.813.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018 og budget for 2017
Kontingent foreslås ændret til 500,- kr. for 2018, generalforsamlingen besluttede at ændret
kontingent for 2018.
Budget for 2017 blev gennemgået. Beholdning pr. 01.01.2017 på kr. 26.813 kr., indtægter på 29
medlemmer á kr. 400 i alt kr. 11.600 kr., omkostninger på kr.15.000 kr. forventet beholdning pr.
31.12.2017, 23.413 kr. Målsætningen bør dog være, at vi har en egenkapital på kr. 25.000
Budget og kontingent for 2017 og 2018 blev godkendt.
5. Indkomne forslag.

Frode havde fremsendt forslag om, at foreningen fik en hjemmeside til medlems
kommunikation og orientering samt markedsføring. Gerne i kombination med DAGs nye
hjemmeside.
Forslaget blev godkendt og vedtaget
Forslag fra Ingermann på ændring af vedtægternes § 6:
Stk. 2: Den årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel og skal være afholdt
senest den 1. maj hvert år.
Stk. 3: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 15. marts.

Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
6. Virksomhedsplan.
Forslag til sensommertur 2017 til Viborg (brolæggerpris).
Ingermann og Per Hjerrild arrangerer
Generalforsamling og forårstur 2018 afholdes ultimo april på Samsø,
Steen, Erik Krogstrup arrangerer.
7.

Valg af formand:
Formand Ingermann Sørensen blev genvalgt for 2 år med applaus.

8. Valg af bestyrelse:
På valg var Steen Hegnet Knudsen, Steen blev genvalgt med applaus. Valg af suppleant: Bjarne
Green blev genvalgt..
Udpegning af kredsrepræsentanter: Nord Sj. / København kreds: Steen Hegnet Knudsen, Syd
Sj. Kreds: Heino Vistisen, Fyn kreds: Thorkild Skov Larsen, Jyllands kreds: Jørgen Møller
Jensen,
Valg af biblioteksudvalg: Ingermann, Frode, Leif og Steen
Bestyrelsen består herefter af Ingermann Sørensen som formand, Heino Vistisen som kasserer,
Steen Hegnet Knudsen som sekretær og Leif Rasmussen.
9. Valg af revisor og revisor suppleant:
Søren Petersen blev valgt som revisor, Bent Nygaard valgt som suppleant.
10. Eventuelt: Vi havde fået en forespørgsel fra dem som arrangerer Have og Landskab udstillingen
den 30. – 31. august og 1. september 2017 om vi evt. kunne stille folk til rådighed til hjælp med
servicearbejde som Grøn Viden, Spørg mig.
Følgende var positive overfor tanken: Erik Krogstrup, Bent Nygaard, Søren Pedersen, Leif
Rasmussen og Steen Hegnet Knudsen

Roskilde den 06.04.2017
Steen Hegnet Knudsen, referent Frode Westh, dirigent

