
Referat fra Hedemændenes ordinære generalforsamling torsdag 
den 12. august 2021 
 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, herunder kontingent 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

 

1. Formand Mogens Nisted byder velkommen til den Corona udskudte ordinære generalforsamling. 

2. Ulrik Hansen vælges som dirigent og konstaterer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og dermed 
lovlig. 

3. Mogens fremlægger bestyrelsen beretning. Der var ingen kommentarer til beretningen og der blev 
klappet. 

4. Leif Braunstein fremlægger regnskabet med fokus på, at det har været vanskeligt at bruge penge pga 
forsamlingsforbuddet. Flere arrangementer med spisning er blevet aflyst. Regnskabet blev også godkendt 
uden kommentarer. 

5. Der var ingen indkomne forslag at behandle. 

6. Leif gennemgik budgetforslaget med kommentar om, at der er for mange penge i kassen og at vi ikke skal 
samle penge sammen – de skal bruges på aktiviteter. Bestyrelsen foreslår derfor kontingent nedsættelse til 
500 kr. Budgettet blev godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen: Mogens Nisted, Johnny Schou Nielsen og Johnny Villumsen er på valg og modtager 
genvalg. De blev alle valgt. 

Klaus Hemp træder ud af bestyrelsen, da han er blevet formand for Hedeland golfklub. Suppleant Birger 
Madsen træder ind på hans plads. 

Valg af suppleanter: Ole Marzec modtager genvalg og Ole Nyborg stiller op til den ledige plads. Begge blev 
valgt. 

8. Valg af revisorer: Per Strøm og Raymond Damskov modtager begge genvalg og blev valgt. 

9. Eventuelt 



Birger Madsen opfordrer til at få flere sponsorer ind til at støtte op om aktiviteterne. De skal dog ’nurses’ 
mere end vi gør i øjeblikket. 

Arne Benche opfordrer til at invitere sponsorer med på turene. 

Lasse Frederiksen vil gerne være sponsor, men så skal der også falde noget af den anden vej. 

Bjarne Helbo opfordrer alle til at støtte op om vore sponsorer. 

Bestyrelsen lytter og tager mere sponsor fokus med i det kommende arbejde. 

Mogens Nisted takkede Klaus Hemp for sit store arbejde gennem mange år i Hedemændenes bestyrelse. 

 

Refereret af Klaus Hemp 

21/8 Referatet er godkendt af ordstyrer Ulrik Hansen 

 

 


