
Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 20. juni 2020 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Valg 
4. Fremtidigt virke 
5. Uddeling af bøder 
6. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen startede med at formanden bød velkommen 
 
ad 1) Peter R. valgtes enstemmigt til dirigent. I respekt til Tove afholdtes et minuts 

stilhed. Dirigenten takkede Formanden for at lægge hus og have til skovturen 
 
ad 2) Formanden’s beretning indeholdt følgende: 

• Vi har desværre mistet et af vores medlemmer, Tove 

• Pga af Corona blev pinseturen aflyst, men er blevet erstattet af en skovtur 

• Vi havde en 2 * 75 års fødselsdag hos John og Margrethe. Tak for en 
dejlig fest ! 

• St. Spilledag hos Hanne og Leif forløb fint 

• Formanden har solgt vores telt for 600,-, som er indbetalt til foreningen 
 

 Kassereren’s beretning indeholdt følgende: 

• Sidste år gik meget godt med hvidvaskningsreglerne i forhold til bank, 
NemID og cvr nr 

• Indtil nytår er det også gået godt og vi har investeret i Novo Nordisk. Efter 
Corona krisens start har aktiemarkedet gen rettet sig og er i en generel 
opadgående kurve 

• Vi har ca. 65 tDKK, så der er penge til ferie næste år incl. lommepenge 
 
 PSHLU’s beretning: 

• Lægger sig op af Formanden’s beretning 
 

ad 3) Hanne blev genvalgt 
 Peter H blev genvalgt 
 Inge-Lise blev genvalgt 
 Margrethe blev genvalgt  
 
ad 4) Følgende blev drøftet/besluttet: 

• Rejse i 2020 blev drøftet og uge 26 og 27 er i spil. Økonomien vil være 
ca. 95 tDKK. Hanne vil tage kontakt til Bravo Tours og evt. andre ult. 
august. Efterfølgende afholdes et Zoom møde med foreningens 
medlemmer 

• Hjemmesiden bibeholdes 

• St. Spilledag d. 21/11-2020 kl. 14:00 hos Niels og Inge-Lise 
 

Ad 5) Peter samler bøderne op 
 
Ad 6) Vi skal på næste generalforsamling vedtage at mindstebøden skal være på 10,- 

Rossana opsætter en Zoom møde d. 14/9 kl. 18:00, hvor medlemmerne skal 
drøftet evt. rejsemuligheder i 2021 

 
Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen 
 
 
Juni 2020 
Inge-Lise Hessel / Sekretær 


