
 
 

Referat af  bestyrelsesmøde den 13. Sept. kl. 12.00 - 
13.00 samt referat af Generalforsamling før Slægtsfesten. 

           Afviklet i Stub-Huset, 9530 Støvring 

 
Deltagere Afbud Fraværd uden afbud 

Jens Ditlev 
Erik Steg 
Bent Gori 
Anni Gori 
Kaj Nørholm 
Jane Steg 
Per Lyngberg-Andersen 
Henrik Jensen 

Ole Lindholm Andersen  

 

Dagsorden Referat 

Slægtsfesten d.d. eneste punkt på dagsordene. Opfordre deltagere til slægtsfesten at de kan 
melde sig ind i foreningen. 
 
Bestyrelsen overvejer at hæve beløbet for 
næste slægtsfest til kr. 250,- og derigennem 
tilbyde deltagere til Slægtsfesten et års ”gratis” 
medlemsskab. 
 
Alderen tynger i bestyrelsen. Anne Gori 
påpeger at der bør startes op på et 
generationsskifte i bestyrelsen. Jf. vedtægterne 
skal hvert bestyrelses medlem skal sikre en 
afløser. 
 
 

Eventuelt  
 

Udlevering af medlemsliste. 
 

Referat af generalforsamling  
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede 
regnskab siden sidste  
afholdte slægtsfest til orientering 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af revisorer og suppleanter 
7. Fastlæggelse af kontingent 
8. Eventuelt 

1. Forsamlingen valgte Per Lyngberg Andersen 
som dirigent. Per konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt forsamlet. Per 
forklarede forsamlingen hvorfor at 
regnskabsåret ikke følger års kalenderen, men 
kalenderen for afvikling af Slægtsfester. 
 
2. Formanden berettede om aktiviteter i 
slægtsforeningen workshops, bestyrelses 
arbejde, nyhedsbreve samt forsøg på at hverve 
nye medlemmer. Største udfordring for 
foreningen er at der skal ske et 
generationsskifte, og der skal sikres nye 



 
 

repræsentanter i bestyrelsen for de forskellige 
aner. Formanden fortalte at det var 40 års 
jubilæum for afviklingen af slægtsfester.  
Formandens beretningen blev godkendt af 
forsamlingen. 
 
3. Kasseren aflagde regnskab for perioden 1/8-
2011 til 31/7 2014, som i henhold til 
vedtægterne. Der var et enkelt spørgsmål til 
udgifter til gaver. Regnskabet er godendt af 
Henning Ditlev. Forsamlingen godkendt 
herefter beretningen og regnskabet. 
 
4. Ingen indkommet forslag. 
 
5. Valg til bestyrelsen: 
Ane 1: Anni Gori 
Ane 2+3 Bestyrelsesmedlem mangler 
Ane 4 Jane Steg 
Ane 5 Bestyrelsesmedlem mangler 
Ane 6 Per Lyngberg Andersen 
Ane 7 Jens Ditlev & Henrik Jensen 
Ane 8 Bestyrelsesmedlem mangler 
Ane 9 Ole L. Andersen 
Ane 10 Kaj Nørholt forsætter 
 
6. Henning Ditlev forsætter. Suppleant: Sanne 
Andersen 
 
7. Beløbet for kontingent er uændret. 
 
8. Ingen bemærkninger 
 
Generalforsamlingen lukkes og Per takkede for 
god ro og orden. 

 

 

 

 

 


