
 
 

	  
	  

     Aabenraa, den 29. Januar 2016 

 
Referat fra generalforsamlingen den 29.01.2016 
 
Leif Rosdahl bød velkommen til de 17 fremmødte deltagere, og takkede for fremmødet.  
 
Ole blev valgt til dirigent – og han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt i henhold til vedtægterne – og dermed var beslutningsdygtig. Gav ordet til Leif for 
beretningen.  
Leif indledte med at konstatere, at året 2015 havde været et godt år for foreningen. 
Takkede for godt fremmøde til vore arrangementer. Vi har i 2015 haft  følgende 
arrangementer: Kliplev keglecenter (gentages i 2016),  Naturmælk, Ragnhild og Uwes 
fuschiahave, Rigsarkivet, Flyvestation Skrydstrup, Kaj viser billeder og endelig pakkeleg 
inden jul.  
Gennemgik herefter programmet for 2016 (medsendes). 
Vi er p.t. 28 medlemmer – har kontakt til et par mulige nye medlemmer. Tak til de 
medlemmer, der har hjulpet med arrangementer og tak til bestyrelsen.  
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
Lisa gennemgik regnskabet for 2015, der sluttede med et overskud på 1958,00 kr. 
Regnskabet blev godkendt med akkamation.  
Valg – Ove Hansen blev genvalgt med akkalamation.  
Kontingent uændret – 200,00 kr. for medlemmer i nærområdet  hhv. 100,00 kr. 
Der er ikke indgået  forslag til behandling på  generalforsamlingen.  
Eventuelt: Torben ville gerne at vor sidste spisedag inden jul blev rykket til den 16. 
december 2016. Leif efterlyste forslag til aktiviteter i 2017. Følgende blev foreslået: 
Mediehuset i Aabenraa, TV Syd, Flensburger Brauerei, Valmont SM, Petersen Tegl. 
Hans Frederiksen opfordrede til at komme til vor keglearrangement i Kliplev den 29. 
Februar 2016 – husk indesko.  
Ole takkede herefter for god ro og orden  
 
Du kan følge med i klubbens aktiviteter på vor hjemmeside www.abenaseniorklub.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Ove Hansen – referent 
 
Klubbens bestyrelse er: 
Leif Rosdahl – formand  
Telefon 5135 1494 mailadresse rosdahl@mail.tele.dk 
Lisa Lassen - kasserer  
Telefon 24802174 mailadresse llcl@it.dk 
Ove Hansen - sekretær 
Telefon 3026 6918 mailadresse ohsh@hansen.mail.dk	  


