REFERAT

Generalforsamling d. 8. april 2019 kl.18.30

Mødested: Dragør Borgerforening, Strandgade 14.
Til stede fra bestyrelsen: Jørn S. Larsen, Renee Schwaner, Carsten Aarosin, Per G. Larsson, Nicolai
Larsen, Torben Scheutz, Nils Høj, Ole Larsen, Richard Barth og Aage Beenfeldt.
Dagsorden ifølge foreningens love:
Valg af dirigent (må ikke være i bestyrelsen).
Advokat Ole Theudt blev enstemmigt valgt.
Sekretær i Borgerforeningen Per G. Larsson blev valgt som referent.
Stemmetællere: Annette Scheutz og Søs Ludvigsen blev valgt.
Meddelelser om foreningens virke i år 2018.
Formand Jørn S. Larsen aflagde beretning for året. Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Carsten Aarosin fremlagde og gennemgik regnskabet. Medlemstallet er faldet fra 693 til
642, og det falder formentlig yderligere.
Det affødte flere spørgsmål, bl.a. fra:
Hanne Kirkebjerg roste Carsten og spurgte, om vi ikke længere giver medlemskab til
foredragsholdere. Carsten kunne bekræfte, at vi stadig giver medlemskab til foredragsholdere.
Hanne - vedligeholdelse af ejendommen viser ikke de mange forventede omkostninger til
støjvæggen. Renee svarede, at alle udgifter var afholdt i 2016 og 2017, samt at støjmålingsniveauet
var accepteret af Tårnby Kommune, hvorfor sagen anses for afsluttet.
Peter Brandt - burde vi promovere os bedre for at styrke foreningen – Jørn svarede, at dette tages op
på en arbejdsweekend for bestyrelsen.
Ib Petersen – foreslog at sætte kontingentet op.
Hanne Kirkebjerg - god ide, f.eks. med 50 kr.
Andreas Mortensen, hvad ligger der i udgifter til regnskab og bogføring. Carsten - det er udgifter til
revision.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Fastlæggelse af kontingent for 2020.
Kontingentet foreslås uændret af bestyrelsen (200 kr.) – blev godkendt af generalforsamlingen.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen forslog udvidelse af bestyrelsen med yderligere to medlemmer.
Bestyrelsen foreslog Flemming Aunel ift. it og Søs Ludvigsen, der fremover bliver formand for
aktivitetsudvalget.
Ole Theudt gennemgik § 7 og 8.
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Annette Scheutz - ønskede en bredere bestyrelse, kønsmæssigt – dette gør vi bl.a. ved at tage Søs
Ludvigsen med i bestyrelsen.
Ib Petersen - ønskede uddybning af begrundelsen for at udvide med 2 medlemmer. Ift. it og den nye
persondatalovgivning kræver det en speciel ekspertise.
Hanne Vestmar - ville gerne have haft forslaget skriftligt.
Hanne - mente, at det var problematisk, at Nicolai både sidder i bestyrelsen og arbejder i Beghuset.
Nicolai er valgt frem til 2020.
Lil Eggert - er/bliver bestyrelsen for stor? Ønsker mere information om nye bestyrelsesmedlemmer,
samt drøftelse af disse.
Jørn afrundede debatten, hvorefter generalforsamlingen stemte om forslaget ved håndsoprækning.
For stemte 72, og da der skal være 2/3 af de fremmødte, dvs. 80, falder forslaget.
Herefter foreslog Dan Nedensgaard, at der nedsættes et ad hoc udvalg til IT.
Valg til bestyrelse og af to suppleanter jf. § 8
Carsten Aarosin og Nils Høj var på valg og begge ønskede genvalg – begge blev genvalgt til
bestyrelsen.
Suppleanter: Ole Larsen stillede ikke op. Aage Beenfeldt og Richard Barth fortsætter. Flemming
Aunel og Søs Ludvigsen stillede op som suppleanter – begge blev valgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 11
Revisor Poul Mærkedal blev valgt og fortsætter som revisor.
Revisorsuppleant – Claus Ehlers blev valgt.
Eventuelt – her kan alt debatteres, men Ole Theudt pointerede, at der ikke kan vedtages noget
under eventuelt.
Poul Bjerregård - ønskede teleslynge.
Keld Sørensen - syntes, at vores A4-blad er for sølle. Hertil svarede Nicolai, at vi stadig mangler email adresser på 5 af de 120, vi er i dag. Foreningen arbejder ihærdigt på, at vi skal have samtlige
medlemmers e-mail adresser.
Keld – hvad hvis man ikke har en e-mail adresse – Nicolai, så kører vi ud med A4-blad.
Richard Barth syntes, at A4-bladet er uanstændigt.
Lil Eggert – hvorfor skal Badstue-boderne nedlægges. Nicolai – der er i forvejen alt for mange
”loppemarkeder” i Dragør, og det er et meget stort arbejde at stable vore boder på plads. Vi kan
overveje i fremtiden at forsøge igen. Hanne var enig i, at der er mange loppemarkeder.
Lil Eggert - har tidligere foreslået en danseaften, men ingen i bestyrelsen har modtaget dette forslag.
Annette Scheutz - bakkede op om forslaget med en danseaften.
Jørn S. Larsen, på vegne af Anni Kjærsvold, foreslog, at vi afstemmer mandagsmøderne med
årstiden, så sommermøderne bliver fra 19-21 og vintermøderne fra 18-20. Forsamlingen syntes, det
var en god ide.
Formand Jørn S. Larsen udtrykte en stor tak til Ole Larsen for sit årelange engagement. Formanden
overrakte Ole en vingave og generalforsamlingen takkede Ole med et stort bifald.
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Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for slut – og alle gik forventningsfulde til
spisningen, der som sædvanlig var Skipperlabskovs med øl og snaps.
Referent: Per G. Larsson, 24. april 2019
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