Referat fra Generalforsamling i Foreningen Krydsfelt-Norsminde
mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 i Ajstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1.
Velkomst ved formanden
Mie Wejdling bød velkommen til de fremmødte og vi indledte aftenen med
sang ”Livstræet” akkompagneret af Janus Wejdling på guitar.
2.

Valg af dirigent
Michael Vinter Jensen, kasserer i bestyrelsen for Ajstrup Forsamlingshus
blev valgt.

3.

Valg af referent
Margit Bryder, sekretær i bestyrelsen KN blev valgt.

4.

Formandens beretning
Beretningens forskellige emner blev som noget nyt foretaget af alle
medlemmer i bestyrelsen.
Læs hele beretningens ordlyd på Krydsfelt-Norsmindes hjemmeside
www.krydsfelt-norsminde.dk (under Om os)
Der blev spurgt ind til parkeringsforholdene omkring Norsminde.
Bestyrelsen pointerer, at der pt er undersøgelser i gang, men der foreligger
ikke noget endnu.
Søren Thomsen oplyste, at han er indforstået med parkeringen foran hans
private bolig på havnen. Man er her i gang med at undersøge markering af
båse for at undgå det værste kaos.

5.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget v/Freja Laustsen
Regnskab og budget blev forelagt og godkendt.

6.

Behandling af indkomne forslag: Udgår – intet modtaget
Intet til referat.

7.

Tema: aflyses i år. Kort generalforsamling p.g.a. corona.
Intet til referat

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 på ulige årstal):
Mie Wejdling (på valg - ikke villig til genvalg)
Kurt Møller blev foreslået og valgt med applaus
Margit Bryder (på valg - villig til genvalg) – blev genvalgt
Benny Bjerregaard (var ikke på valg) – udtræder p.gr.a. pers. årsager
Kaj Mortensen blev foreslået og valgt med applaus
Freja Laustsen (ikke på valg)
Vinni Jensen (ikke på valg)
Navnene markeret med rødt danner nu den fremtidige bestyrelse

9.

Valg af suppleant til bestyrelse (1 på lige årstal) – på valg er:
Sven Thomsen (på valg- ikke villig til genvalg)
Mie Wejdling blev foreslået og valgt med applaus
Grethe Christensen ((ikke på valg)

10.

Valg af revisor (1 på lige årstal)
Arne Skjærris (på valg – villig til genvalg) – blev genvalgt med applaus
Søren Thomsen (ikke på valg)

11.

Valg af revisorsuppleant (1 på lige årstal) – på valg er:
Heinz Hansen (på valg – villig til genvalg) – genvalgt med applaus
Ejner Damsgaard (var ikke på valg) – udtræder p.gr.a. flytning
Knud Erik Hesselbjerg blev foreslået og valgt med applaus

12.

Eventuelt
Freja holdt en lille takketale fra bestyrelsen og overrakte et par flasker til
Mie for hendes store engagement og store arbejde som formand gennem 4
år. Heldigvis fortsætter Mie som suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsen for Krydsfelt-Norsminde takker medlemmerne for en dejlig
aften.

Dirigent

Michael Vinter Jensen

