Generalforsamling Møntklubben Vestfyn 3/1-2012 kl. 19.00
Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.
Der var 29 medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent:
Dirigent valgt:

Vagn Juhl blev valgt
med applaus.

2. Formandens beretning:
Erik Thorning berettede længe:
3. Regnskab ved kassereren:
Lars Egebjerg præsenterede regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen:
På valg :

(På valg lige år)

Formand Erik Thorning.

(Formanden vælges af Generalforsamlingen)
(Øvrig bestyrelse konstituerer sig selv blandt valgte bestyrelsesmedlemmer)

(På valg ulige år)

Bestyrelsesmedlem Joan Thorning
Øvrige
ikke på valg: Næstformand Alex Hansen.
Bestyrelsesmedlem Karl Jensen
Kasserer Lars Egebjerg

Enstemmigt vedtaget
med applaus.
Enstemmigt vedtaget
med applaus.
Enstemmigt genvalg
med applaus.
Enstemmigt genvalg
med applaus.

5. Valg af suppleanter:
(På valg lige år)
På valg:
Bestyrelsessuppleant Tommy Iversen.
Enstemmigt genvalgt
(På valg ulige år)
Øvrige
med applaus.
Ikke på valg: Bestyrelsessuppleant Poul Henrik Hegerslund.
6. Valg til revision:
(På valg lige år)
På valg:
Revisor Nini Pedersen.
(På valg ulige år)
Øvrige
ikke på valg: Revisor Palle Egeberg.

Enstemmigt genvalgt
med applaus.

7. Valg af revisorsuppleant:
(På valg lige år)
På valg:
Revisorsuppleant Tommy Iversen.
(På valg ulige år)
Øvrige
Ikke på valg: Revisorsuppleant Lars Ølholm.

Enstemmigt genvalgt
med applaus.

8. Indkommende forslag:

Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt:
Vagn Juhl havde kommentar vedr. afviklingen af julemøde. Vagn havde kritikpunkter
omkring den tid det tog at afvikle Jule-banko arrangementet. Vagn tilbød at være
behjælpelig ved næste arrangement.
• Ole Hansen havde ligeså kommentar vedr. bankospillet, som han mente kunne være
kortere.
Ovenstående vedr. Julebanko tages til efterretning i bestyrelsen.
• Vang Juhl foreslog at øvrige medlemmer kunne være mere behjælpelige til klubbens
arrangementer.
Formanden fandt forslaget som godt velkomment, og bestyrelsen vil i fremtiden forsøge, at
inddrage et passende antal medlemmer med rette kompetencer til arrangementer.
•

________________________________________________________________________________________________
Vagn takkede medlemmerne for en god generalforsamling samt bestyrelsens arbejde det
forgangne år og ønskede held og lykke med arbejdet i 2012.
Formanden takkede Vagn Juhl for den glimrende indsats som dirigent.
Generalforsamlingen sluttede og de fremmødte 29 medlemmer jublede og klappede taktfast.

Bestyrelsen.

