
 
 
     Aabenraa, den 26. Januar 2017 

 
Referat fra generalforsamlingen den 26.01.2016 
 
Leif Rosdahl bød velkommen til de 14 fremmødte deltagere, og takkede for fremmødet.  
 
Ole blev valgt til dirigent – og han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt i henhold til vedtægterne – og dermed var beslutningsdygtig. Gav ordet til Leif for 
beretningen.  
Leif indledte med at konstatere, at året 2016 havde været et godt år for foreningen. 
Takkede for godt fremmøde til vore arrangementer. Vi har i 2016 haft  følgende 
arrangementer: Syd- og Sønderjyllands politi om indbrudssikring, Kliplev keglecenter 
(gentages i 2017),  Julemærkehjemmet i Kollund, Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund, Kaj 
viser billeder og endelig pakkespil inden jul.  
Gennemgik herefter programmet for 2017 (er udsendt). 
Vi er p.t. 27 medlemmer. Uwe blev mindet. Tak til de medlemmer, der har hjulpet med 
arrangementer og tak til bestyrelsen. En særlig tak til Ole for at passe vor hjemmeside. 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
Lisa gennemgik regnskabet for 2016, der sluttede med et overskud på 760,51 kr. 
Regnskabet blev godkendt med akklamation.  
Valg – Leif og Lisa blev genvalgt med akkalamation.  
Kontingent uændret – 200,00 kr. for medlemmer i nærområdet  hhv. 100,00 kr. 
Der er indgået  forslag til behandling på  generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår at § 6 
ændres til, at der skal betales kontingent for hele indmeldelsesåret, uanset hvornår 
indmeldelse sker. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer.    
Eventuelt: Leif Spurgte om medlemmerne havde forslag til aktiviteter i 2018.  
Henry ville gerne, at vi fik Preben til at fortælle om „rigets tilstand“. Kaj Blenner foreslog at 
slå det sammen med Kaj viser billeder. Leif kontakter Preben. Øvrie forslag: Dinesen 
Gulve i Jels, Ecco butik og museum samt  Bestsellers lager ved Hammelev. Bestyrelsen 
arbejder videre med disse forslag til programmet for 2018.  
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 – sekretær.  
 
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	  


