Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling i Fynske Glasvenner
Afholdt tirsdag den den 9. februar 2016 kl. 19.00
på Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af én revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Der var mødt ca. 35 deltagere til generalforsamlingen. Anders Tybjerg Jørgensen bød velkommen og gik
til første punkt på dagsordenen.
Ad. 1:

Steen Breddal blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.

Ad. 2:

Formandens beretning med beskrivelse af møderne gennem året.
Belysningsglas ved Anders T. J. – Generalforsamling. - Udflugt til Prøvesamlingen. Elving Runemalm slibninger ved Arthur Rasmussen. - Fællesmøde om Jan Kocks tur til
Indien. - Bestemmelse af glas ved Tom Hansen. - Harald Brauer om sin far ved
glasværket.
Beretningen for 2015 blev godkendt.

Ad. 3:

Regnskab præsenteres og godkendtes.

Ad. 4 :

Kontingent uændret og godkendt.

Ad. 5:

Genvalg af Søren Seebach, genvalg af Tom Hansen, Steen Breddal ønsker ikke genvalg,
ingen af de tilstedeværende ønskede at gå ind i bestyrelsen. Vi mangler et
bestyrelsesmedlem, bestyrelsen acceptere at fortsætte med kun fire bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 6:

Janne Andersen blev genvalgt som suppleant, men har ikke mulighed for at træde ind i
bestyrelsen.

Ad. 7:

Karsten Holck blev genvalgt som revisor.

Ad.8:

Ingen indkomne forslag.

Ad. 9:

Eventuelt:
Foreningen har fra Niels Andersen & Torben Errboe modtaget 15 eksemplarer af deres bog
Danske Lommelærker som gave. Det er givernes ønske at gaven anvendes i arbejdet på at
skaffe nye medlemmer. Foreningen siger hermed tak for gaven.
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Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den formelle generalforsamling for afsluttet.

Orientering
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Ubesat
Ubesat
Søren Seebach
Søren Schmidt
Tom Hansen
Anders Tybjerg Jørgensen

20651228.
50885376
40368970
64892322

Efter generalforsamlingen har vi fået tilsagn fra vort nye medlem Birgit Svendsen, at hun er villig til at
være suppleant. Indtil generalforsamlingen fungerer hun som associeret til bestyrelsen.
Boggaven, har bestyrelsen besluttet at anvende som hvervegaver, så den person der skaffer et nyt
medlem til foreningen, får en bog.
Steen Breddal varetager fortsat Arbejdet med foreningens hjemmeside.

Marts 2016.
Bestyrelsen

Besøg vores hjemmeside www.fynske-glasvenner.dk

