
Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 22. maj 2021 
 
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 
 
ad 2) Formanden’s beretning var meget kort og indeholdt følgende udtalelese: ’Der er ikke 

sket noget’ 
 

 Kassereren’s beretning indeholdt følgende: 

• Det forgangne år har ikke været det bedste investeringsår 

• Der vil være mulighed for lommepenge på ferien 
 
 PSHLU’s beretning: 

• Udgår pga. fravær 
 

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

• Kontingentet fortsætter uændret 

• Mindstebøde fastsættes til 10 DKK gældende fra d.d. 

• Spørgsmålene ’Hvad gør vi, hvis vi ikke kommer af sted på ferie i år?’ og ’Skal 
vi overføre det indbetalte beløb til rejse næste år?’ blev rejst. Der var rimelig 
enighed om, at præmisen for rejse næste år kan være ændret væsenligt: 

o Nogle af børnene skal måske skulle betale mere end i år 
o Vil/kan alle deltage næste år? 
o Osv 

Da vi har betalt ca. 200 tDKK, er en meget stor del private midler (kun 6 tDKK 
pr. person er hævet i foreningen) 
Hvis turen ikke bliver til noget pga. aktuelle rejsevejledninger har rejseudvalget 
fået mandat til at forhandle med Bravo Tours om tilbagebetaling af penge 
Rejseudvalget vil tage kontakt til de rejsende inden da via et Zoom møde 
indkaldt af Rossana 
Andre udfordringer blev nævnt: 

o Hvad gør vi med fællesspisning og herunder fællesbetaling? 
o Hvad stiller vi op med puljen af ugeblade/magasiner? 
o Samling først på aftenen? 

• St. Spilledag d. 6/11-2021 kl. 14:00 hos Niels og Inge-Lise 
 

Ad 5) Peter samler bøderne op 
 



Ad 6) N/A 
 
Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen 
 
 
Maj 2021 
Inge-Lise Hessel / Sekretær 

 


