Gentofte Afdeling
Ordinær generalforsamling, lørdag den 2. marts 2019 kl. 15
Sted: FrivilligCenter Gentofte, Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup
Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten. Grøn Guide
Gentofte, Karen Stevnbak Andersen deltog som gæst. Der var tekniske problemer med storskærmsvisning, så de
enkelte punkter blev forelagt mundtligt. Der var omdelt kopier af dagsorden og bilag på bordene.

REFERAT
1. Valg af dirigent.
Christian Lauritzen bød velkommen og foreslog Anne-Lotte Krüger som dirigent igen i år. Anne-Lotte blev
valgt med akklamation og indledte med at oplyse, at generalforsamlingen var indvarslet i VandreLiv nr. 1,
hvorved tidsfristen for indkaldelse er overholdt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægternes pkt. 6, d, som desuden foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. april, hvilket
også er tilfældet. Dirigenten kunne hermed konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Christian Lauritzen, som gennemgik årsberetningen (se bilag), som tillige forelå i et
antal eksemplarer på bordene. Efter enkelte uddybende bemærkninger blev beretningen godkendt.
3. Godkendelse af regnskab
Dirigenten gav ordet til kassereren, Ulla Mørk, som gennemgik regnskabet (se bilag). Dette forelå tillige
uddelt på bordene.
Ligesom i 2017-regnskabet, har begge vandreferierne i 2018 havde givet overskud og dermed bidraget pænt
til årets resultat.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag
Under dette punkt havde bestyrelsen inviteret Karen Stevnbak Andersen, Grøn Guide Gentofte, til at holde
et oplæg om at have børn med på tur. Karens oplæg blev vel modtaget af generalforsamlingen, og idéerne
vil indgå i bestyrelsens planlægning.
5. DVLs fremtidige arbejde
Anne-Lotte gav først ordet til Christian, som orienterede om afdelingens fremtidige arbejde (se bilag).
Derefter gik ordet videre til medlem af styrelsen, Henning Lund-Sørensen, som blandt andet orienterede om
det nye medlemsudvalg og om arbejdsgruppen vedr. 2020-projekt. Forslag til 2020-projekt vil blive fremlagt
på formandsmødet i maj, så afdelingerne kan beslutte det endeligt.
6. Valg af:

a. afdelingsformand (hvert andet år): Christian Lauritzen genopstillede og blev valgt uden
modkandidater.
b. yderligere medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter: Vibeke Bjerregaard og Carl-Vilhelm
Rasmussen blev genvalgt uden modkandidater. Else Secher blev genvalgt som suppleant.
c. Revisor og suppleant: Anne Grete Valeur blev genvalgt som revisor, og Jørgen Rendsvig blev genvalgt
som revisorsuppleant. Begge uden modkandidater.
d. Landsmødedeltagere: Anne-Lotte oplyste, at Christian som formand er fast landsmødedeltager.
Derudover blev Ulla Mørk og Ole Bertelsen valgt som landsmødedeltagere, mens Else Secher blev
valgt som suppleant. Landsmødet foregår 9/11-2019 i Odense.
7. Eventuelt
Under dette punkt takkede Christian Anne-Lotte Krüger for endnu en gang at have ledet os godt igennem en
generalforsamling.

Efter generalforsamlingen hyldede vi den af årets tre jubilarer, som var til stede: Hanne Sillesen, 25 år, som fik
overdraget diplom fra landsforeningen suppleret med afdelingens traditionelle gave, portvin og chokolade.
Årets andre jubilarer, Niels Einer Erichsen, 60 år, og Helen Dyre Jespersen, 40 år, kunne ikke være til stede, så de får
diplomer og gaver ved en senere lejlighed.
Vi afsluttede dagen med at få lidt at spise og drikke.
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