
Referat fra generalforsamling i kreds 80 12. februar 2023. 

Tilstede: 22 medlemmer, hvoraf 17 var stemmeberettiget. 

(kredsen har pt. 38 stemmeberettigede medlemmer) 

Dirigent: Leif Mortensen 

Referent: Majbrit Mejrsk 

Stemmetællere: John Snedker, René Egelund Nielsen 

Formandsberetning: Godkendt.(vedhæftet) 

Kommentarer: kan/må der gøres noget ved p-pladsen, så den ikke er så ”sumpet”? Der ligger en bunke med 

stabilgrus, som må ligges på i hullerne. 

Forslag om nedlægning af plastarmering, så bunden bliver mere stabil.  

(det aftales, at bestyrelsen finder ud af hvor meget vi må gøre på p-pladsen for kommunen) 

Kassererens beretning: Godkendt. 

Indkomne forslag: Ingen modtaget. 

Valg: Formand: Ketty Jensen (ønsker ikke genvalg) 

 der peges på: René Egelund Nielsen og Anita Andersen. 

Anita Andersen vælges til formand med 9 stemmer, 1 blank stemme. 

Bestyrelsesmedlem: Sussie Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Der peges på René Egelund Nielsen - som bliver valgt. 

1. suppleant Thea Ledegaard Kjær 

2. suppleant John Snedker. 

Revisor: Annette Dahlberg genvælges 

revisorsuppleant: Kirstin Girich Mortensen 

 Kredsrepræsentanter: Anita Andersen og John Snedker  

Evt:  

- forslag om at kredsen kommer på Instagram - det er kredsen allerede. 

               Mike og Malene tilbyder at se på kredsen Instagramprofil og opdatere den. 

- Traktoren: Johns nevø har tilbudt at se på traktoren og give et tilbud på reparation.  

- Forslag om Pr-udvalg: Susannes mand vil gerne sponsere ramme til sponsorskiltevæg- John har 

kontakt til et skiltefirma, som vil sponsere skiltene. Vores Bager har tilbudt brød til arrangementer 5 

gange årligt. Det aftales på generalforsamlingen, at punktet tages op i bestyrelsen og at der laves et 

Pr-udvalg (Susanne og John vil gerne være en del af udvalget)  

OBS at pt. Er pladsen kredsens for kun 1 år ad gangen. 



- Kredsens hjemmeside: kan den gøres mere ”moderne”? Det gav anledning til en drøftelse - 

kredsens hjemmeside rummer mange gode oplysninger - men er den brugervenlig for unge 

mennesker? Debatten landede på, at hjemmesiden dækker det, som kredsen har brug for pt 

 

Vandrepokaler for 2022 blev overrakt. 

Blomst og vin til Anita som tak for introduktionsdag 11/2 2023 til Nosework 

Sammenplantning til Ketty som tak for indsatsen som formand. 

 


