Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 22.05.2010
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
a) Formand
b) Kasserer
c) Sekretær
d) PSHLU
3. Valg
a) Formand
b) Kasserer
c) Sekretær
d) PSHLU
4. Fremtidigt virke
5. Uddeling af bøder
6. Eventuelt
Kl. 16:30 startede formanden med at byde velkommen. Inge-Lise valgte at være referent.
ad 1)

Da Peter R havde forfald valgtes Leif enstemmigt til dirigent. Generalforsamlingen var
rimeligt sent indkaldt.

ad 2)

a) Formanden startede med at sige, at intet er som det plejer at være. Vi skal starte
helt forfra !
Takkede Inge-Lise og Niels for overnatning ved kanoturen, som havde stor
tilslutning. Det var rimeligt koldt og vi blev meget våde.
Vi havde en god Store Spilledag hos Hanne og Leif, hvor der blev spillet Ludo og
andet
b) Kassereren fortalte, at investeringssituationen er vanskelig pga. den finansielle
krise. Der bliver ikke stort afkast i 2010, men det går efter omstændighederne OK!
Hjemmesiden med bøder vil bliver opdateret via webmaster.
c) Af gode grunde var der ikke beretning fra sekretæren. Det blev vedtaget, at
kontoen vedr. Lene incl. renter sættes som tilgodehavende til Hans og forrentes
som det øvrige
d) PSHLU havde intet at tilføje til formandens beretning. Der er intet planlagt.

ad 3)

a)
b)
c)
d)

ad 4)

a) Der er ingen lovændringer
b) Der bliver ingen kanotur i 2010, da vi er for sent ude
c) Det blev drøftet om vi skal rejse i 2011 eller 2012, hvor vi har 25 års jubilæum.
Efter en del snak enedes vi om 2012. Ferien skal helst holdes medio august eller i
juni (hvor vi jo oprindeligt stiftede foreningen). Niels, Peter H. og Leif meldte sig
som arrangører
d) Det blev besluttet, at kanoturen 2011 afholdes sammen med Pinseturen.
Det er d. 11. – 12. juni. Leif og Hans kommer med et udkast
e) Store Spilledag 13. november 2010 hos Inge-Lise og Niels

Hanne genvalgt
Peter H genvalgt
Inge-Lise nyvalgt
Margrethe genvalgt

ad 5)

Listen over bøder kommer på hjemmesiden

ad 6)

IAB
Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

Juni 2010
Inge-Lise Hessel / Sekretær

