
Generalforsamling 2019.

7 medlemmer mødt

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 4. februar kl. 1900 i foreningscentret 
”POSTKASSEN” Amagerlandevej 71, lokale 8.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent samt referent.

2: Bestyrelsens beretning.

3: Kassererens beretning.

4: Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.        

5: Valg af formand (ulige år).

6: Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt en revisor og 

    1 revisorsuppleant.

7: Valg af delegerede til landsmødet.

8: Eventuelt.

Forslag til dagsorden punkt 4 skal være formanden i hænde senest 20. januar 2019 på email. 
perjac@youmail.dk.

M.V.H. Per Jacobsen, formand.

Ad 1: Per blev valgt som dirigent, og Lars som referent.

Ad 2: I december måtte vi vinke farvel til vores lokale gennem 20 år, da skolen selv skal bruge 
det, dette afstedkom en kraftig oprydning i vores arkiv.

Vi deltager ikke i Pr/kamp, VCTA eller nogen andre kampagner, da vi ikke har folk eller kæfter til 
det. VCTA er også ændret, og der er ikke så mange deltagere.

Vores blad udkom for sidste gang sidste år.

Ombygningen af rundkørslen ved Lufthavnen er gået uden ret mange gener for os, ellers sker der 
ikke meget i Tmu regi.

I 2018 har vi kørt 4 søndagsture og 3 aftenture med nogenlunde deltagelse.
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Beretning vedtaget.

AD 3: Erik redegjorde for regnskabet, eneste større udgift er kr. 400 til TFR, det får vi tilskud til fra
CF. Der er rod inde hos CF så Erik kører derind og får det ordnet.

Regnskab taget til efterretning.

AD 4: Jens Jørgen havde stillet forslag om genoplive TMU og stillede sig til rådighed, hvis mindst 
en fra bestyrelsen også ville gå ind i det. Ingen bestyrelsesmedlemmer ønskede at deltage, så 
forslaget faldt derfor. Det blev dog nævnt, at både bestyrelse og enkeltpersoner altid vil kunne 
henvende sig til kommunen. 

Arbejdsprogrammet er på 3 søndagsture og 4 aftenture.

Arbejdsprogrammet taget til efterretning.

AD 5: Per genvalgt.

AD 6: Lars og Erik genvalgt. Ingen stillede op som suppleant til bestyrelsen, så ingen blev valgt. 
Inger genvalgtes som revisor, men heller ingen stillede op som revisorsuppleant, så ingen valgt.  

AD 7: Per og Lars deltager.  

AD 8: Lars sender referat til Per, som sørger for den videre ekspedition. Vi har ikke kælderlokalet 
mere, så møder må foregå et andet sted. Cykelanhægeren står hos Jens Jørgen og er køreklar 
stand.

Mødet slut kl. 1945 med at dirigenten takkede for god ro og orden                                                        


