
Referat fra generalforsamling 8 nov. 2018 

• Kenneth blev valgt til ordstyrer 

• Dagsorden godkendt. 

• Harry gav en status over aktiviteterne i klubben i årets løb. Der var,  som altid mange der mødte op 

til julebanko, og der var taget godt imod, at der var gavekort som hovedpræmier. Det vil derfor 

være det samme til julebanko 2018. I marts måned var der et godt besøgt foredrag af en tidligere 

kollega, John Pedersen. Det var meget interessant og høre om hans arbejdsliv rundt i verden. 

Bestyrelsen havde arbejdet på en rundvisning på Møltrup optagelseshjem i foråret. Det viste sig at 

der er venteliste, derfor er turen booket til den 2 maj 2019. Sommerudflugten gik til Bøllingsø 

Museum, hvor det var planen, at vi skulle have grillet udendørs. Desværre blev det forbudt med 

åben ild på grund af tørken, så menuen blev smørrebrød. Derudover ramte vi den eneste dag med 

regnvejr, ret uheldigt. Den planlagte tur til whisky smagning i Stauning blev for dyr, og derfor 

prøvede man med en tur til fly museset i Stauning. Denne måtte aflyse pga. for få tilmeldinger. 

Ishockey blev også ramt af aflysning, men det skyldes at arenaen var under ombygning i efteråret 

2018. Det forsøges arrangeret kort efter jul.  

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge hjemmesiden pr. 1. feb. 2019 og skifte mail adresse. Det 

skyldes en væsentlig prisstigning. Harry sluttede med af at takke for godt samarbejde i bestyrelsen 

og en tak til ægtefællederne. 

Erik efterlyste at dagsorden blev udleveret, og det tog bestyrelsen til efterretning. Under spørgsmål 

til beretning, tilbød Ejler og undersøge mulighed for at have hjemmesiden liggende et andet sted 

og Poul Erik tilbød at hjælpe med at holde hjemmesiden opdateret. Klubbens nye mail  er 

infoherningteleklub@gmail.com. 

• Allan orienterede om årets regnskab, som viste et minus på godt 500 kr. Hvis ikke vi havde haft 

omkostninger til hjemmesiden, ville der havde været et mindre overskud. Derfor havde bestyrelsen 

besluttet ikke at benytte muligheden for kontingent stigning. 

• Ingen indkomne forslag  

• Bestyrelsen fik bemyndigelse til at hæve 2019/2020 kontingentet med op til 10 kr. pr måned.   

• Andreas blev bestyrelse suppleant. Bilagskontrollanter blev Knud og Freddy og som suppleant for 

blev Poul Erik valgt 

• Under evt. kom der flere forslag til udflugter og aktiviteter. Tarv står højt på ønskelisten, ellers blev 

der nævnt Tirplitz i Blåvand, Daugbjerg miner, fiske tur, veteran bil udstilling ved Assens, Fredericia 

mini by og National Park Thy.  
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