Referat fra generalforsamlingen i Politiets Seniorklub
den 26. februar 2015 i kantinen på Aabenraa politigård
Formanden, Henry Jensen, bød de 16 medlemmer velkommen og indledte generalforsamlingen med at
mindes Bente Marie Rydhard, som døde den 22. september 2014 efter kort tids sygdom.

Ad pkt. 1, valg af dirigent

Gunnar Hede blev enstemmigt valgt som dirigent, og takkede som det sig hør og bør for valget og erklærede
generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Ad pkt. 2, formandens beretning, uddrag af

Bestyrelsesmøder
Der var i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder i henholdsvis Padborg og Aabenraa for at synliggøre
seniorklubben. Seniorklubben har 53 medlemmer.
Halvdagstur til Sønderborg
Seniorklubben arrangerede i junimåned et besøg på Sønderborg slot, hvor der var guidet rundvisning på
slottet, og som havde særudstilling omkring 1. verdenskrig.
Heldagsturen til Egeskov slot
En dejlig solskinsfyldt og lun septemberdag kørte 28 deltagere i bus til Egeskov slot, hvor der var lejlighed til
at se museet og slottet efter indtagelse af en medbragt madpakke. Under køreturen svarede alle deltagere
på en quiz og en enkelt deltager havde næsten alle svar rigtige på de 13 spørgsmål. Bestyrelsen er af den
opfattelse, at deltagerne hyggede sig hele dagen.
Medlemsmøde i Aabenraa
Den 1 maj havde vi et møde med stationsleder Jan Lambertsen, som gav os alle et interessant indblik i den
nye lederreform, hvor der blev skåret 1/3 af lederne væk i politiet.
Julefrokosten 2014
Julefrokosten havde igen et flot fremmøde på 28 personer, og det er bestyrelsens opfattelse, at alle hyggede
sig, nød den gode menu og glædede sig over Gythas medbragte flotte juledekorationer.
Halvdagsudflugten 2015
Mandag den 4. maj om aftenen arrangerer foreningen en tur til TV-Syd i Kolding (mødetid kl. 1830) og håber
igen på en god opbakning. Der vil senere blive udsendt indbydelse til medlemmerne.
Formanden takkede bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3, aflæggelse af regnskab

Kasserer, Mathias Mathiesen, fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 890,72 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Der blev rejst spørgsmålet, om der kun var 1 revisor i seniorklubben, og spørgsmålet blev afklaret, idet
vedtægternes § 6 alene foreskriver 1 revisor. Spørgsmålet drøftet på generalforsamlingen.
Enighed om, at bestyrelsen til næste års generalforsamling, 2016, fremlægger forslag til vedtægtsændringer,
således at der fremover vælges 2 revisorer.
Der blev rejst spørgsmålet om, hvornår det var den rettidige dato for indbetaling af kontingentet.
Enighed om, at bestyrelsen til næste års generalforsamling, 2016, fremlægger forslag til indføjelse i
vedtægterne omkring rettidig indbetaling af kontingent.

Pkt. 4, fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150,00 kr.
Enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 , indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Pkt. 6, valg af bestyrelse

Genvalgt blev Henry Jensen
Henrik Stricker Gulstad
Poul Thomsen
Nyvalgt blev
Kirsten Petersen
Peter J. Andersen
Hans Klink og Mathias Mathiesen ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen.

Pkt. 7, valg af revisor

Erik Petersen blev genvalgt som revisor.

Pkt. 8, eventuelt.

Efter en kort suspendering af generalforsamlingen for at få kaffen serveret fortsatte generalforsamlingen, og
referenten hørte ikke eventuelle kommentarer eller lignende, som burde tilføjes referatet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og afsluttede generalforsamlingen.

Hans Klink og Mathias Mathiesen fik under en kraftig applaus overrakt 1 flaske rødvin til senere nydelse.
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sekretær
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dirigent

