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Referat af generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 på 
Lejbjergcentret 
 

 

 
Dagsordenen  
 
1. Valg af dirigent – Carl Ove Pedersen 
 
2. Valg af referent – Kirsten Kjølby 

 
3. Valg af stemmetællere – Bodil Jensen og Tove Nielsen 
 
4. Formandens beretning – Peter aflagde beretning der blev godkendt.(se vedlagte 
beretning) 
 
5. Regnskab – Kassereren var syg, så Peter gennemgik regnskabet. Der blev stillet en 

række spørgsmål om afdelingens lån til hovedforbundet. 
Peter lovede, at fremtidige gaver og arvemidler vil blive anvendt på medlemmerne i 

Aalborg Afd. 

Regnskabet godkendt. 
 
6. Indkomne forslag – Der var ikke indkommet nogen forslag  

 
7. Fremtidigt arbejde – Peter orienterede kort om fremtidigt arbejde.Der blev spurt, om 
der er tænkt på en ide bank omkring hvad der kan skabe nye initiativer. 

 
8. Valg af bestyrelse 

1) Valg af formand – Peter villig til genvalg og da ingen andre stillede op blev han 

valgt uden afstemning. 
 

2) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - På valg er: Eva, Jette og Dorthe – Dorthe 

genopstillede ikke. Eva og Jette villige til genvalg. Anette Jensen ønskede at 
stille op. Eva, Jette og Anette valgt uden afstemning. 

 
3) Valg af suppleanter - Maria og Christian – Blev genvalgt uden afstemning. 

 
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne – Peter fortalte, at han på grund af 
længerevarende sygemelding fra Willy Øgaard er den eneste, der har været rundt til 
generalforsamlinger i Region Nordjylland. Det vil sige, at han har brugt væsentlig mere 

tid på regionsarbejde end forventet.  
Der er udarbejdet et forslag til strukturændringer i DHF. Det er meningen forslaget skal 
op på den kommende kongres. Forslaget betyder væsentlige besparelser, så udgifter 

kommer til at svare til indtægter, og hovedforbundet kan begynde at afdrage på deres 
gæld til afdelingerne. Landsformand Susanne Olesen og hovedkasserer Erna  
 



 
 

Christensen kommer på regionsmødet den 27. april, og forklarer om forslaget. 
Der er 5 regioner på landsplan. 
 
 
10. Eventuelt – Der blev spurgt, om der ikke kan arrangeres fester for de lidt yngre 
(f.eks.) fredagsfester. 
Undervisning/tema om tablets og smartphones til IT. 
Sommerhusene i Hals ejes af hovedforbundet. Husene er under renovering. 
Forslag om sommer tur til sommerhusene med grill. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmøde tirsdag den 22. marts 2016 
 
 
 
 

 

 

   


