
Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 19.05.2018 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 

a) Formand 
b) Kasserer 
c) PSHLU 

3. Valg 
a) Formand 
b) Kasserer 
c) Sekretær 
d) PSHLU 

4. Fremtidigt virke 
5. Uddeling af bøder 
6. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen startede med at formanden bød velkommen 
 
 
ad 1) Peter R. valgtes enstemmigt til dirigent. Sande deltog ikke i Pinseturen 
 
ad 2) a)  Formanden havde ikke så meget at sige. St. spilledag blev afholdt uden at 

formanden var til stede. Rejseudvalget har arrangeret rejse til Zakynthos i juli 
måned. Formandens beretning blev godkendt 

                     b) Kassereren fortalte, at alle har fået tilsendt regnskab og det så godt ud ved 
årsskiftet. Men dette er desværre ændret i negativ retning pga. aktiemarkedet. 
Alle har modtaget 7.000,-. 

                     d) PSHLU lægger sig traditionen tro op af formandens og kassererens beretning 
  
ad 3) a)  Hanne genvalgt 

b) Peter H genvalgt 
c) Inge-Lise genvalgt 
d) Margrethe genvalgt 

 
ad 4) Rejse til Grækenland d. 2/7-2018. Vi bliver 28 personer. Samarbejdet med Bravo 

Tours har været meget positivt. Mange forviklinger blev klaret flot. Stor ros til Edith, 
som fik forhandlet fri mad på fly, fri transfer og en gratis rejse oven i købet ! Og bravo 
til Bravo Tours ! 

 
 Livlig debat om vores gode relationer ! 
 

Betaling for aftensmad når vi spiser sammen blev drøftet og følgende grænser blev 
besluttet: < 4 år = gratis og > 3 men < 12 = ½ pris 
 

 St. Spilledag: d. 12/1-2019 er reserveret hos Peter og Rossana 
 

Sæt kryds i kalenderen d. 3/11-2018 og vi vil høre nærmere fra Tove og Hans 
 

 
ad 5) Der blev som sædvanligt uddelt bøder. Peter H. samler op og listen kommer på 

hjemmesiden 



ad 6)  Ekstraordinær generalforsamling i juli måned i Grækenland 
 
 
Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen 
 
 
Maj 2018 
Inge-Lise Hessel / Sekretær 

 


