
        

Gentofte Afdeling 

Ordinær generalforsamling, lørdag den 29. februar 2019 kl. 14 

Sted: ”Store Claus”, FrivilligCenter Gentofte, Byens Hus, Hellerupvej 24, 1.sal, 2900 Hellerup. 

REFERAT 

Til stede var 18 medlemmer inkl. landsformanden og inkl. 4 fra afdelingsbestyrelsen. 

1. Valg af dirigent 

Christian Lauritzen bød deltagerne velkommen og foreslog Anne-Lotte Krüger som dirigent. Lotte blev valgt 
med akklamation. 
Lotte konstaterede, at generalforsamlingens dagsorden svarede til vedtægternes bestemmelse og at den var 
indvarslet i VandreLiv nr. 1, som var udsendt ved nytår, hvilket også er i overensstemmelse med 
vedtægterne. Altså er generalforsamlingen lovlig. 

2. Formandens beretning 

Lotte gav ordet til Christian, som indledte med at præsentere bestyrelsen, hvorfra Vibeke Bjerregard og 
suppleanten Else Secher havde forfald. Derefter forelagde han bestyrelsens beretning – se denne. 
Beretningen gav anledning til enkelte spørgsmål og svar, hvorefter Lotte konstaterede at beretningen var 
godkendt. 

3. Godkendelse af regnskab 

Lotte gav ordet til bestyrelsen, hvorfra Christian forelagde årsregnskab 2019. Indledningsvis oplyste 
Christian, at Ulla Mørk i sommeren 2019 var blevet frigjort fra kassererposten, som Christian derefter 
overtog midlertidigt, mens vi annoncerede efter en ny kasserer i vores nyhedsbrev. Astrid Underbjerg, som 
havde reageret positivt på annoncen, havde i praksis fortaget den endelige bogføring og regnskabsopstilling i 
det nye fælles regnskabssystem for DVL. 

Christian gennemgik 2019-regnskab og balance – se dette. Der var almindelig tilfredshed med det positive 
resultat, som især skyldes overskud på vandreferier. Regnskabet blev godkendt. 

Derefter gennemgik Christian det ændrede 2018-regnskab. Efter godkendelse af 2018-regnskabet på sidste 
års generalforsamling konstaterede bogholderen i DVL, at der måtte være nogle fejl i det. Derfor gennemgik 
Ulla og Christian det sammen i eftersommeren 2019 og fandt nogle posteringer, der skulle rettes. På et DVL-
seminar for kassererne i september præsenterede DVLs revisor et regneark, som vi derefter benytter til 
vores bogføring og regnskabsopstilling. Vi besluttede så at afprøve det nye system på 2018-regnskabet. Ved 
en komplet ny bogføring konstaterede vi nogle fejl og misforståelser i det oprindelige regnskab, som vi fik 
rettet, Derudover valgte vi at optage resttilskud for 2018 i regnskabet, så vi en gang for alle fik synkroniseret 
årsregnskabet med tilskuddet vedr. samme år. 

Det rettede 2018-regnskab udviser et resultat forøget med godt 33.000 kr. i forhold til den gamle udgave. 
Heraf skyldes godt 21.000 resttilskud fra DVL, og resten nogle fejlposteringer især af turindtægter, som i 
første bogføring var indtastet som udgifter. Når det rettes tæller hver krone jo for to. Endelig var der nogle 
periodiseringer af udgifter i forbindelse med vandreferier, hvor det er vigtigt at alle indtægter og udgifter 
posteres i det år, hvor vandreferien finder sted, som ændrede lidt på nogle poster. 

Generalforsamlingen tog redegørelsen for ændringerne til efterretning. 

Lotte spurgte, om det ændrede 2018-regnskab så skulle underskrives af bestyrelsen? Christian har stillet 
dette spørgsmål videre til DVLs revisor, som har svaret, at det skal underskrives af den siddende bestyrelse, 
hvilket vil ske snarest. 



4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

5. DVLs fremtidige arbejde 

Lotte gav atter ordet til Christian, som fortalte om planerne for det kommende år – se bilaget Fremtidigt 
arbejde. Til slut nævnte Christian, at vi i samarbejde med Netværkshuset forbereder et projekt, til at få 
nydanskere med ud i naturen.  
Derefter gik ordet videre til landsformanden, Steen Kobberø Hansen, som sagde, at Christian næsten havde 
sagt det hele, men Steen benyttede lejligheden til at orientere om overvejelserne i Styrelsen og 
økonomiudvalget om en fremtidig model for afdelingstilskud. Den nuværende model fungerer i en aftalt 
prøveperiode på tre år, hvorefter den skal evalueres og evt. revideres. Steen oplyste, at der er enkelte 
afdelinger som ikke holdes helt skadesløse med den nuværende model, og at økonomiudvalget derfor 
arbejder med modeller, hvor et trangskriterie kan blive en del af løsningen. 

6. Valg af: 

a. afdelingsformand (hvert andet år) 

Der skal ikke vælges afdelingsformand i år. 

b. yderligere medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter. 

På valg i år er Ulla Mørk og Ole Bertelsen og suppleanten Else Secher. Bestyrelsen forslår at udvide 
bestyrelsen til seks medlemmer og opstiller Astrid Underbjerg med særligt henblik på 
kassererposten.  

Ulla Mørk og Ole Bertelsen blev genvalgt og Astrid Underbjerg nyvalgt til bestyrelsen med 
akklamation. Else Secher blev genvalgt sum suppleant med akklamation. 

c. Revisor og suppleant. 

Nuværende revisor er Anne Grete Valeur; revisorsuppleant Jørgen Rendsvig. 

Anne Grete Valeur og Jørgen Rendsvig blev genvalgt med akklamation. 

d. Landsmødedeltagere 

Lotte oplyste, at Christian som afdelingsformand er landsmødedeltager, og at der derudover skal 
vælges to samt evt. suppleanter. 

Ulla Mørk og Carl-Vilhelm Rasmussen stillede op og blev valgt som landsmødedeltagere med 
akklamation. Ole Bertelsen stillede op som suppleant for landsmødedeltagerne og blev valgt med 
akklamation. 

7. Eventuelt 

Christian afsluttede med at takke medlemmerne for at deltage og rettede en særlig tak til Lotte for igen i år 
at have varetaget dirigentrollen. 

 

 

____________________________________           ______________________________________ 

                Anne Lotte Krüger, dirigent      Christian Lauritzen, referent 

Efter generalforsamlingen hylder vi årets jubilarer og får lidt at spise og drikke. 

Af årets fire jubilarer var Svend Erik Holm – 50 års jubilar – kommet til stede og fik overrakt diplom og afdelingens 
traditionelle gave, en flaske af Livgardens portvin og en æske chokolade. 

Eftermiddagen blev afsluttet med lidt mad og drikke + kaffe og kage. 

 


