Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 9. september 2020
Bygaden 76B,Tullebølle, 5953 Tranekær
Mødet blev åbnet klokken 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af rengskab for det forløbne år samt budget for indeværende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Ad1. Valg af dirigent
Formand Henrik Schakow bød velkommen og foreslog Finn Pedersen som dirigent.
Finn blev valgt med akklamation og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var retmæssigt indkald, hvorefter mødet kunne fortsætte til punkt 2.
Ad2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Ad3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år
Kasserer Bruno Hansen fremlagde årets regnskab og konkluderede at det økonomiske
resultatet af 2019 er meget tilfredsstillende. Årets resultat blev 132.000, idet foreningen har
modtaget et driftstilskud fra kommunen på 100.000 kr. Dertil kom 80.000 fra
venneforeningen.
Regnskab og budget blev godkendt med akklamation.
Ad4. Behandling af indkomne forslag
Der er kommet forslag fra Akuthjælpere om at anskaffe nogle Magnetiske skilte til bilerne
med teksten: 112 AKUTHJÆPER – GIV VENLIGST PLADS. Behovet skyldes at Akuthjælperne
ofte oplever at det kan være svært at finde plads til bilen og derfor iblandt må parkere på
steder som ikke er helt ”efter bogen”. Der bør i så fald sættes et notat i Langelands Posten

om at skiltene kan dukke op. Der var enighed om at muligheden bør undersøges, samtidig
med at alle skal huske, at man som akuthjælper ikke er hævet over loven.
Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeærende år
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede satser for 2020.
Da der ikke var indvendinger mod dette, blev det vedtaget.
Ad6. Valg af bestyrelse
Formand Henrik Schakow var på valg, og indstillet på genvalg.
Kasserer Bruno Hansen var på valg, og ligeledes indstillet på genvalg.
Begge blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem Dorte Andersson havde meddelt at hun ønskede at udtræde af
bestyrelsen. På forespørgsel til forsamlingen meldte sig som erstatning for Dorte såvel Henrik
Bønnelykke som Jesper Ejlersen. Der blev herefter afholdt kampvalg som faldt ud til fordel for
Jesper Ejlersen som hermed er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet. Den valgte bestyrelse fik stor applaus fra
salen.
Ad7. Valg af revisor
Da vores nuværende revisor er stoppet foreslog Bestyrelsen i stedet at anvende Lars
Godtfredsen til revidering af foreningens regnskaber.
Valget af revisor blev vedtaget.
Ad8. Eventuelt
Forsamlingen summede til slut en del om hvor mange gange de mest ihærdige Akuthjælpere
har været ude siden foreningens start. Henrik Bønnelykke er løbet i mål og har vundet
kapløbet ved at ha' været kaldt ud mere end 500 gange.
Formanden overrakte ”En gave”!
Da dirigenten havde sikret sig at der ikke var flere spørgsmål blev selve Generalforsamlingen
lukket, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Forsamlingen fortsatte herefter en tid med at summe over hvor mange og hvem der har haft
mere end 100 udkald i de forgangne år. (fra 2012 til d.d)
I flæng kan nævnes:
Lars: 256 gange
Per: 208 gange
Jesper: 164 gange Eva:158 gange
Ole: 101

Mogens 190 gange
Bonny 123 gange

Anette 185 gange
Bente 115 gange

Referent: Susanne Walgard Larsen, Hesselbjergvej. Den 12 sep. 2019
Referat godkendt af dirigent:
Finn Pedersen

