Referat af Generalforsamling i Møntklubben Vestfyn.
Tirsdag d. 6/1-2015 kl. 19.00
Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

1. Valg af dirigent:
Dirigent vælges.

Palle blev valgt med stor applaus

2. Formandens beretning:
Erik Thorning beretter.

Formanden berettede.
Beretning vedtaget med applaus.

3. Regnskab ved kassereren:
Lars Egebjerg præsenterer regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen:
På valg:

(På valg ulige år)

Næstformand Alex Hansen.
Bestyrelsesmedlem Karl Jensen.
Kasserer Lars Egebjerg.

Kassereren fremlagde regnskab.
Regnskabet vedtaget med applaus.

Medlem ønskede betænkningstid.
Genvalgt med stor applaus
Genvalgt med stor applaus

Ikke på valg : Formand Erik Thorning.

Ulige år, pkt. ikke aktuelt.

Ikke på valg : Bestyrelsesmedlem Joan Thorning

Ulige år, pkt. ikke aktuelt.

(På valg lige år)
(Formanden vælges af Generalforsamlingen)
(Øvrig bestyrelse konstituerer sig selv blandt valgte bestyrelsesmedlemmer)

5. Valg af suppleanter:
(På valg lige år):
Ikke på valg: Suppleant Søren Gade

Ulige år, pkt. ikke aktuelt.

6. Valg til revision:
(På valg lige år)
Ikke På valg: Revisor Nini Pedersen.
(På valg ulige år)
På valg:
Revisor Palle Egeberg.

Genvalgt med jublende applaus

7. Valg af revisorsuppleant:
(På valg ulige år)
På valg:
Revisorsuppleant Lars Ølholm.

Erik Nilsen blev valgt med stor applaus

Ulige år, pkt. ikke aktuelt.

8. Indkommende forslag:

Alex: Foreslår at lister kun fremsendes pr. e-mail. Dette tages til
efterretning.

9. Eventuelt:

Ole berettede lidt om foreningsarbejde.

Samtlige 20 fremmødte medlemmer klappede taktfast til Palle igen var på sin plads som tak efter
hans glimrende indsats som ordstyrer.
Som tillæg til pkt. 4, gav formanden en stor opsang til medlemmerne om at støtte op omkring
foreningen, om at løfte opgaven i flok. Foreningen kører videre med begrænset bestyrelse indtil
sommerferien, og senest til næste generalforsamling, hvor den videre drift tages til overvejelse.
Såfremt der ikke kan mønstres en bestyrelse, sættes foreningens aktiviteter i bero.
Så brug lidt tid på at overveje om du kan lave en indsats for foreningens beståen.

Tak for fremmødet
Bestyrelsen.

