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Onsdag 22/9            

Kl.: 14:00 
 Generalforsamling i Tune Pensionistforening                     

Der var 76 deltagere til generalforsamlingen. Vi indledte med at synge ”Marken er mejet”. 
Generalforsamlingen havde følgende: 
 

Dagsorden: 

 

1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog John Poulsen, der blev valgt. John Poulsen takkede for val-
get og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse men foreningernes ved-
tægter. 

2 Valg af stemmetællere. Dirigenter foreslog at vente og se om det blev nødvendigt. 

3. Formanden aflægger beretning. Formanden, Connie Munk, forelagde beretningen, der på grund af Co-
ronarestriktionerne var meget kort. LIONS blev takket for den flagstang, de har skænket foreningen. 
Torben Weiss kvitterede for takken og oplyste, at gaven er finansieret af en donation fra SuperBrug-
sen.  Kirsten Poulsen spurgte, hvorfor en ny flagstang er nødvendig, svaret er, at den tidligere flag-
stang knækkede under en storm. Beretningen blev godkendt med akklamation.   

4. Kassereren forelægger regnskab for 2020.  Kassereren, Steen Levin Olsen, forelagde regnskabet og 
udtrykte glæde over det viste driftsoverskud. Lene Hansen spurgte, hvad kontoen for kontorudgifter 
dækker over, svaret er kopipapir, blækpatroner og div. andre forbrugsvarer. Regnskabet blev god-

kendt med akklamation. 

5. 

 

Kontingent 2021. Bestyrelsen har ikke opkrævet kontingent for 2021, da der i sidste halvdel af 2020 og 
i 2021 indtil nu ikke har været aktiviteter. Derfor indstiller bestyrelsen, at 2021 gøres kontingentfrit. Ge-
neralforsamlingen 2020 besluttede, at kontingentet for 2021 skulle være kr.175/medlem. Bestyrelsens 
indstilling blev fulgt. 

6. Kassereren forelægger budget for 2021 samt forslag til kontingent for 2022. (Bestyrelsen foreslår kon-
tingent kr. 175,00 /medlem som vedtaget for 2021 på generalforsamlingen i 2020). Budgettet viste et 
forventet driftsunderskud, og det affødte bl.a. forslag om forhøjelse af kontingentet og/eller højere del-
tagerbetaling til foreningens arrangementer. Bestyrelsen svarede, at den mener, at foreningens likvidi-
tet er så stærk, at det ikke vil være nødvendigt. Når eftervirkningerne af Coronaproblemerne fortager 
sig, vil fremtidige driftsresultater stort set være i balance. Kontingentforslaget på kr. 175,00 pr. med-
lem blev vedtaget.   

7 Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 6. september 
2021. Der var ingen indkomne forslag. 

8. Valg af formand indtil januar 2023. Connie Munk er på valg og modtager genvalg. Conni Munk blev 
genvalgt med akklamation. 

9.  Valg af bestyrelsesmedlem indtil januar 2023. Det var tidligere sekretærposten. Erik Sall er på valg 
og modtager Ikke genvalg. Lene Hansen blev foreslået og valgt med akklamation. 

10. Valg af bestyrelsesmedlem indtil januar 2023. Finn Olsen er konstitueret medlem efter Peder Peder-
sen og modtager Ikke valg. Christa Larsen blev foreslået og valgt med akklamation. 

11. Valg af 2. bestyrelsessuppleant indtil januar 2023. Posten er ubesat, da den valgte suppleant af per-
sonlige årsager nedlagde sit mandat. Marianne Jørgensen blev forslået og valgt med akklama-

tion. 
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12. Valg af 1. bestyrelsessuppleant indtil januar 2022. Posten er ubesat, da den valgte suppleant er af-
gået ved døden. Hanne Christensen blev foreslået og valgt med akklamation. 

13. Valg af 1. revisor indtil januar 2023. Hanne Jørgensen er på valg og modtager Ikke genvalg. Bir-
gitte Buckholtz blev foreslået og valgt. 

14. Valg af 2. revisorsuppleant indtil januar 2023. Steen Rasmussen er på valg og modtager genvalg. 
Steen Rasmussen blev genvalgt. 

15. Eventuelt. Fra salen blev det foreslået, at mindes de personer vi har mistet, og der blev holdt et mi-
nuts stilhed. Kirsten Poulsen takkede bestyrelsen for dens udførte arbejde. 

Herefter erklærede dirigenten dagsordenen for gennemført og takkede forsamlingen god ro og orden, derpå 
fik formanden ordet. 
Connie Munk takkede medlemmerne for deres tilslutning til foreningen, takkede bestyrelsen for et godt samar-
bejde, ønskede de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takkede de afgående. 
Generalforsamlingen var slut kl. 14:50. 
 

Således passeret  

Den 22. september 2021. 

 

_________________________                         __________________________ 

       John Poulsen, dirigent                                                             Connie Munk, formand 

 

 

                                                         _________________________ 

                                                                 Erik Sall, sekretær 

 

 

 
 


