Referat
Generalforsamling i Bornholms Hjemstavnsforening 2000 den 27. februar 2016
på Bjerre Kro, Bjerrevej 351, 8783 Hornsyld.
Ejvind Christoffersen bød velkommen til de medlemmer fra det meste af Jylland, der var mødt frem
til generalforsamlingen.
Som ordstyrer blev valgt Preben Kristensen, som startede med at konstatere, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og få valgt 2 stemmetællere i tilfælde af at det blev nødvendigt at tælle
stemmer.
Dagsorden var offentliggjort i Klippeøens nummer 1 - 2016.
I beretningen fortalte Ejvind om foreningens arrangementer i årets løb, og om bestyrelsens arbejde
både med planlægning af arrangementer og med materiale til bladet Klippeøen. I maj havde vi en
tur til Koldinghus med guidet rundvisning og med 27 deltagere og afslutning med kaffe og
hyggeligt samvær i madkælderen. I September fejrede vi foreningens 15 års jubilæum på Cafe K i
Skanderborg og en tur med Dagmar på Skanderborg Sø med 34 deltagere. I oktober besøgte vi 18
deltagere Hobro Gasmuseum og fik en guidet rundtur afsluttende med kaffe og så godt selskab, at vi
glemte museets lukketid.
Julearrangementet blev gennemført hos Anne Marie i Randers, hvor både hygge, maden og snakken
levede op til den sædvanlige julestandard. Desuden havde vi et par unoder til at spille for os.
Afslutningsvis takkede Ejvind bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Jørgen aflagde foreningens regnskab. Foreningen fastholder kontingentsatsen og med de forløbne
medlemsarrangementer, tilgang og afgang af medlemmer samt øvrige småomkostninger har
foreningen haft et underskud i 2015 på godt og vel 11.500 kr. og kommer ud med en formue på ca.
kr. 32.000.
Der blev opfordret til, at medlemmerne hurtigst muligt ajourfører ændringer i tlf.nr, mailadresse og
postadresse til foreningens kasserer, så kontingentopkrævning kan sendes pr. mail for at spare på
portoen. Herudover oplyste kassereren, at nogle medlemmer har indbetalt kontingent med
identifikationsnummeret fra adressen på Klippeøen. Detet gør det nærmest umuligt at fastslå
indbetalers identitet. Medlemsnummeret, der skal oplyses ved kontingentbetaling, er det nummer,
der står på opkrævningen, der bliver sendt ud.
Herefter blev foreningens regnskab enstemmigt godkendt.
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen til ændringer i vedtægterne, mest af kosmetiske og
tilpasningsmæssig karakter i forhold til virkeligheds praksis. Ændringerne blev forelagt, begrundet,
drøftet og vedtaget og det blev bestemt, at de reviderede vedtægter hurtigst muligt bliver lagt op på
hjemmesiden.
Ved valg af 2 bestyrelsesmedlemmer blev Pauli Havmøller og Karin Juul valgt.
Som suppleanter valgtes Vagn Thygesen og Preben Kristensen
Som revisor genvalgtes Knud Andersen og
som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Gravers.
Under eventuelt blev der fremlagt en statistik over foreningsmedlemmernes alder og geografiske
spredning til orientering.
Afslutningsvis fortalte Karin Juul om en rejse- og ulandsoplevelse til Mozambique ved et
landbrugsprojekt.
Herefter gik snakken lystigt til kaffen i en times tid, indtil vi igen drog hver til sit.
Preben Kristensen

Dirigent.

