Foreningen NORDEN
Generalforsamling 8. marts 2018 i Kulturhuset Elværket, Fr.sund.
Referent: Ann Hanberg
Formand Grethe Olsen startede generalforsamlingen med at byde velkommen.
Vi er i alt 20 medlemmer tilstede.
Pkt. 1. Valg af dirigent. Verner B. Larsen blev valgt. Det blev konstateret at Generalforsamlingen var
lovligt indkaldt via mail 5. februar 2018
Pkt. 2. Formandens beretning:
Ingen bemærkninger til beretningen
Pkt. 3. Regnskabet forelægges.
Tilskud er søgt i 2017 til Sibbo-turen, der blev bevilliget kr. 12.000,-.
Ca. 70 medlemmer er registeret i Frederikssund.
Regnskabet var forhåndsgodkendt af revisor og bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt af
generalforsamlingen.
Pkt. 4. Forslag indkommet fra Elsebeth Hutters om en oprettelse af en læsekreds. Elsebeth tager initiativ
om oprettelse, der allerede har interessenter. Godkendt.
Pkt. 5. Kommende aktiviteter: Generalforsamling i kredsstyrelsen, hvor vi skal være meget velkomne.
Kredsstyrelsen afholder flere aktiviteter, hvor igen vi skal være velkomne til at deltage på. Disse aktiviteter
er beskrevet i deres nyhedsbrev, som er udsendt tidligere i år.
Skumringsaften den 12. november. Emne er “Helte i Norden” Der bliver oplæsning og levende musik.
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen: Ole Find Jensen, Guri Bjerregaard, Lis Olsen og Ann Hanberg var på valg. Alle
genvalgt.
Pkt. 7. Valg af Suppleanter: Majbritt Graves Christensen udgår og Ingerlise Larsen blev valgt.
Pkt. 8. Valg af Revisorer: Robert Walther Nielsen, Hans Simmelkær blev genvalgt.
Pkt. 9. Valg af Revisorsuppleant: Torben Petterson genvalgt
Pkt. 10. Eventuelt.
Flere deltagere spurgte til det kommunale Venskabsbymøde i Frederikssund 2018.
Formand og kasserer orienterede om, at Byråd/udvalg har planer om at udskyde mødet til 2019 - grundet
omfattende besparelser i budgettet.
Bestyrelsen har i både samtaler og brev til borgmesteren gjort opmærksom på, de problemer en
udsættelse giver - og forventer en snarlig opfølgning.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

…………………………………….
Grethe Olsen, formand

………………………………………
Verner B. Larsen, dirigent

