
Referat af ordinær generalforsamling 
Mandag 19. februar. 2018 kl.19 

 
Ad 1.      Formanden bød velkommen og Ronald Bullock valgtes til dirigent. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel ved 
bekendtgørelse de sidste fire filmaftener før generalforsamlingen, og derfor var 
fuldt lovlig og beslutningsdygtig.  

 
Ad 2.      Formandens beretning: vedlagt 
   Formandens beretning blev godkendt.  
 
Ad. 3.      Det reviderede regnskab for 2017, som medlemmerne fik udleveret inden 

generalforsamlingen, viste et overskud på kr. 19456,68. Kassereren redegjorde 
   for de væsentligste poster i regnskabet. Et enkelt spørgsmål om ”tilbageførsel af 

kr. 1645,23” er en tilbageførsel af a-skat. Regnskabet blev godkendt.   
 
Ad. 4.     Kontingentet fortsætter uændret med 50 kr. årligt. 
 
Ad. 5.      Der forelå ingen forslag til behandling fra hverken bestyrelsen eller 

medlemmerne.  
 
Ad 6 .    Klubbens næstformand Poul Dudder Larsen ønskede ikke genvalg. 
   Kasserer Joy Christiansen blev genvalgt. (for en periode af 2 år) 
   Bestyrelsesmedlem Ole Andersen blev genvalgt. (for en periode af 2 år) 

Bestyrelsesmedlem Gill Bullock blev genvalgt. (for en periode af 2 år) 
Nyt bestyrelsesmedlem Birthe Wibroe blev valgt. (for en periode af 2 år) 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og uden modkandidater.   

 
Ad 7 .   Poul Dudder Larsen blev valgt som suppleant. 
   Ny suppleant Per Andersen blev valgt. 
   Begge suppleanter blev valgt enstemmigt og uden modkandidater.  
 
Ad. 8.    Erik Rossing blev genvalgt som revisor. 
   Gitte Høvring ønskede ikke genvalg. 
   Ronald Bullock blev valgt som ny revisor. 
 
Ad. 9.    John Mogensen blev valgt som ny revisorsuppleant. 
 
Ad. 10.     Afgået næstformand Poul Dudder Larsen lykønskede bestyrelsesmedlem 

Annemarie Jensen for sit virke i klubbens bestyrelse i de forløbne 40 år og 
takkede hende for indsatsen. 

   Enkelte spørgsmål angående sæsonens program.  
 
Hvidovre, den 19. februar 2018      
 
 
 



Formand Finn Knigge Sørensen   _________________________________________________ 
 
 
Dirigent Ronald Bullock ______________________________________________________________  
 
Efterfølgende konstitueres bestyrelsen pr 26. februar 2018, som: 
 
    
  

 Formand   Finn Knigge Sørensen  
 Næstformand  Birthe Wibroe 
 Kasserer  Joy Christiansen  
 Bestyrelsesmedlem Gill Bullock  
 Bestyrelsesmedlem Annette Reidl  
 Bestyrelsesmedlem Ole Andersen  
 Bestyrelsesmedlem Annemarie Jensen  
 


