Referat Genfors 2022:
Til stede: Formand Peter Plant, Liljan Wagner Schmidt, Annette Måne
stjerne, Lis Hoffman og kass Lis Pallesen, Stig, Annette Norsker, Pia Spies,
Tove Dinesen, Gunna, Mette, Jens, Karin Ifanger.
Der var følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af sekretær
3) Formandens beretning v Peter Plant
4) Foreningens regnskab v Lis Pallesen
5) Næste års aktiviteter v Lis H
6) Budget for det kommende år v Lis Pallesen
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Ent
Ad 1) Peter Plant blev valgt til dirigent
Ad 2) Tove Dinesen blev valgt til sekretær
Ad3) PeterPlant har tidligere udsendt årsberetningen og her fremhævet
de foreninger vi samarbejder med , stor ros til dem alle. Vi går nu ind i
det 16. år hvor vi kun har haft en aflysning. Ville også fremhæve arrange
mentet med kirken og blomsterarrangementet. Fremhævede også
vores ubemandede Bogby hvor ca 200 mennesker går forbi hver
dag uden der sker tyveri eller ødelæggelser. Der står en TV skærm
på bænken, den er til brug for en 58 min. film som handler om dagligt
liv i Torup, kan sammenlignes med DSB Kino og man kan se noget af
filmen når det virker. Vores hjemmeside har det dårligt, Mette tilbød
at se på det til Peters store glæde. Arrangement gruppen kører videre
med de samme minus Inger Molich og stedet er Annette Norsker
blevet den nye pige i klassen. Peter sender også besked til Gunna som
reklamerer for vores arrangementer. Lis P laver stadig vagtplaner.
Årsberetningen blev modtaget med klapsalver.
Ad 4) Lis P uddelte et fint regnskab revideret af Hatla Tjele. Nogle af
posterne er mindre end det foregående år hvilket skyldes aflysning
grundet coronaen. I 2020 har vi kun betalt halv husleje . Markedet
giver os 10% af omsætningen. Vi betaler, også for rengøring 500kr
Regnskabet blev ligeledes modtaget med klapsalver.
Ad 5) Lis H nævnte nogle af de kommende arrangementer. D 10/5 kommer
kommer der en og fortæller om dialekter, Asger laver et arrangement
om vilde urter, også folkeuniversitetet har noget på bedding.
Ad 6) Lis P har lavet et budget, som siger at vi med 100 medlemmer vil
få et overskud på 6.000kr
Ad 7) Til bestyrelsen blev genvalgt Peter Plant, Liljan, Annette Månestjerne ,
og Lis H nyvalgt var kass.Lis Pallesen.
Ad 8) Hatla Tjele blev genvalgt som revisor.
Ad9) Markedet fortsætter på 11år. Der planlægges 8-9 måneder. vi synger
stadig kl12, kunst er også velkomment. Generalforsamlingen
sluttede kl 18:15 og vi kunne sige tusind tak endnu en gang til Pia
for flotte bord med kage, boller, pålæg og te og kaffe.
Referent : Tove Gissel Dinesen

