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GeeBeræ§forsæmB§atgr søseda§, dec'B 6" g &,?§3 åS
k§, åS"&& på Fo&keh§ern

Fresjtrg!ød8e: 153 personer inclusive bes§r*lsesmediemmerne: Forn':and §vend Nlelsen (§fil), Erik
l§iebuhr (EN),Knud Rasmussen (KR), ingrid Rasch {IR}, Jette.Jensen (Jj}.

1. Va§g af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og god*
kendeise af det reviderede
regnskab
4.Indi<ornne forsiag

S,Fastsættelse af kontin-
gent.

6. Vaig til bes§relse og
suppleant

7. Valg af revisorer

8. Valg af, revisorsuppleant

I Evt.

Formanden bød velkomr*en. Speciel velkomst til aeresrnedlern lytte
Gregersen og Ånnelise Schmidt samt nye medlernrn*r.

Foreslået og valgt sorn dirigent blev §teen tlansen, Dirigenten konsta-
terede. at generalforsarntrinEen var lovligt indvarslet o,g forsarnlingen
va!" beslutningsdyEtig.

§N aflagde beretning, der er henlagt i foreningens arkiv. Der er en
n'ledlernsfremgång på tt personer {netto)._p.t. 25O medlemmer, hvilket
er i overensster$rnelse i'ced oplysningen på sidste års generalfprgarrr-
ling, og som der er navneplads til på forenlngens rnedlernstavle.
lnger Eybye roste bestyrelsen fsr det gcde og on'rfangsrige proErara
især de kulturelle arrangementer.
Beretning godkendt uden debat.
Erik Niebuhr aflagde regnskab.

Regnskabet Eodkendt uden komrnentarer.

a" Der er forslag fra bestyrelsen om som ekstraordinær udgift i det
komrnende regnskabsår at betaie halvdelen - ca. kr. 14.000 - tii reno-
vering af gravsten på a af forenlnEens $t!ftere, nernliE Frederik Fischer
og ffiartin Eahnsen"
ForstaE godkendt.

Uaendret kr. 275,00 årligt

a. På valg til bes§relse er "lette Jensen, Erik Niebuhr og Svend !\liel-
sen. Aåle 3 blev valgt uden n:odkandidater.
h" På valg som suppleant er l-ise Flounftann. Genvalgt
Genvaig til Orla Jensen og Eiler §chfrtt

Genvalg til Leif l{ansen

Fia l'ledeg§rd takkede for erkendtlighed for hi:elp ved Fugleskydnings-
arrangem€ntet i Sørnandsforeningen.
§fil oplyste, at rnedlemmerne §tr enhver tid kan fremkornrne rned ideer
og ønsker tii komrnende arrangemeilter,
Rettelse til det trykte pr*grårn: Åfstamningsfest er FREDÅG og ikke
sorfi nævftt onsdag, den 10.2.2O17

Generalfcrsarnling slut kl. 19.55

Steen Hansen
Dinigent J€tte lenseNl


