
Referat fra generalforsamling i Høkerlauget 23.11.21 

Tilstede: 21


1. Dirigent: Anette Sonne. Referent: Nana Gitz. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.


2. Stemmetællere. De vælges, såfremt der bliver behov for det.

3. Formandens beretning og vision for den kommende periode v/ 

Frits Madsen. Beretningen vedhæftes referatet. En akilleshæl er 
manglen på nok passere. Her blev den direkte kontakt fremhævet 
og det har allerede givet bonus. Olav Elvang er tovholder på kontakt 
til evt. nye passere. Beretningen blev godkendt med applaus.


4. Godkendelse af regnskab v/Helle Rugaard. Først regnskabet for 
butikken. Her har regningerne fra Frisko-is drillet en del, da en 
regning, som rettelig hører hjemme i 2020-regnskabet først kom i 
2021, og på samme måde mangler der en regning fra indeværende 
år, som først kan fremgå af 2022-regnskabet. Ved næste års 
regnskab kan vi også sammenholde udgifter og indtægter på isen. 
Regnskabet blev godkendt.                                                      
Dernæst regnskabet for foreningen. Herunder udspandt der sig en 
diskussion om, hvordan vi får flere medlemmer. På nuværende 
tidspunkt har vi 148 medlemmer. Den direkte kontakt, dvs at 
stemme dørklokker, er mest effektiv. 2 af deltagerne meldte sig til 
det job. Andre er også velkomne til at være med.Bestyrelsen vil 
foranledige, at der udsendes skriftlige opfordringer til nuværende 
medlemmer om at forny deres medlemsskab. Foreningsregnskabet 
blev godkendt. Begge regnskaber udsendes særskilt.


5. Forelæggelse af budget til godkendelse. Punktet har vi ved en 
tidligere generalforsamling aftalt at udelade, men da det indgår i 
vedtægterne, kræver det en vedtægtsændring at sløjfe punktet. 
Bestyrelsen vil sørge for, at den vedtægtsændring kommer på 
næste års generalforsamling.


6. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår, at 
kontingentet er uændret, 50 kr. Vedtaget.


7. Vedtægtsændringer:                                                                           
§ 6 ændres til: Medlemsskab tegnes for og følger kalenderåret, men 
medlemsskab indgået på generalforsamling i november gælder ud 
over det kommende år også for resten af det indeværende år, hvor 
medlemsskabet bliver tegnet.                                                             
§ 12 ændres til: Kontingentet betales årligt.                  
Vedtægtsændringerne vedtaget.


8. Indkomne forslag. Ingen.




9. Valg af formand. Frits blev genvalgt.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ditte, Olav og Ulla på valg. 

Ditte og Olav blev genvalgt. Ulla ønskede ikke at fortsætte. Riza 
blev valgt. Morten blev valgt som suppleant til bestyrelsen.


11. Valg af revisorer. Genvalg til Lars og Elo som interne revisorer.

12. Eventuelt. Elo gjorde opmærksom på, at Høkeren fylder 10 år til 

foråret, og det skal fejres og give anledning til en god presseomtale.                                  
Erik bad om, at folk var mere påpasselige med at anføre det aktuelle 
emne i emnefeltet ved mails - og ikke bare fortsætte i en tråd, som 
handler om noget helt andet.                                                              
Kirsten berettede om, hvor glade børnefamilierne i byen er for 
Høkeren, og de slutter op om arrangementerne, som især Ditte er 
god til at tage initiativ til.                                                                 
Dirigenten takkede for en god og hyggelig generalforsamling.


Og så var der kaffe/te og kagemand m/k!


Efterskrift: Formanden takker på bestyrelsens vegne Ulla for hendes 
mangeårige arbejde i bestyrelsen.


