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1) Richard Petersen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ingelise Nielsen blev herefter valgt som referent. 

2) Som stemmetællere blev valgt Anne-Grethe, Susanne og Inge. 

3) Formanden fremlagde sin beretning. Denne er vedlagt dette referat som bilag. 

4) Kasser Søren Koch fremlagde regnskabet for 2012. Han roste foreningens medlemmer for at være 

blevet bedre til at give de korrekte oplysninger ved indbetaling til kontoen. Han oplyste om, at alle 

større arrangementer i foreningen nu kører over PlacetoBook. Dette gør det også nemmere at 

overskue indbetalingerne. Regnskabet er i år opstillet på en anden og mere overskuelig måde. 

På indtægtssiden giver flere medlemmer flere penge i kassen. På udgiftssiden kører festerne med 

en lille underskud. Regnskabet balancerer og der ophobes ikke en større formue.  

Derefter blev regnskabet godkendt. 

5) Det blev godkendt, at kontingentet skulle fortsætte uændret. 

6) Der var ingen indkomne forslag. 

7) Valg af bestyrelse: 

Kun Bente Kjærsgaard fra den gamle bestyrelse genopstillede. 

Der blev spurgt til, om den gamle bestyrelse gik af fordi bestyrelsesarbejdet var for omfattende og 

anstrengende. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer bedyrede, at det var sjovt, givende og ikke 

anstrengende at være i bestyrelsen. 

Derefter var der en kort pause, hvor forsamlingen blev opfordret til at finde kandidater til den nye 

bestyrelse. 

Derefter blev følgende bestyrelse valgt uden kampvalg: 

- Bente Kjærsgaard 

- Marianne Husted 

- Inge Hansen 

- Torben Dam 

- Morten Thorup 

Der blev derefter valgt følgende suppleanter: 

- Ole Knudsen 

- Ole Søndergaard 

- Lone Nielsen 

- Erling Hyldig 

- Susanne Jakobsgaard 

- Linda Brønd 

- Birgit Hejbøl 

Til revisor blev valgt Marianne Jørgensen. Som revisorsuppleant blev valgt Arne Mørch. 



8) Evt: 

- Inge Merethe: Vi har haft fredagscafe i lokaler på Filosofgangen. Der kan vi ikke være mere, så 

vi leder efter et andet sted. Vi skal kunne være der hver anden måned og lokalet skal være 

placeret i midtbyen. Kom med forslag! Hvis nogen har lyst til at være med i fredagscafe-

gruppen skal de henvende sig til Robert Foss. 

- Mona: Når I indbetaler jeres medlemskontingent, så husk at skriv jeres oplysninger i feltet, så 

jeg ikke skal åbne meddelelsen. Det ville hjælpe medlemsadministrationen meget. 

- Bente: Rejsegruppen planlægger en tur til Fanø i slutningen af september. Meld jer til! 

- Jane Hjorth: Vi har haft møde i Singleguidegruppen. Her blev diskuteret, hvordan vi rekrutterer 

og fastholder yngre medlemmer. Gennemsnitsalderen i foreningen er for høj. Bliver de yngre 

skræmt væk i Eydes ved synet af alle de gamle? Eller finder de hurtigt en kæreste? Eller har de 

små børn og mangler aktiviteter, hvor de må komme med? 

Det blev besluttet, at man ville etablere en gruppe for singler med børn, hvis bestyrelsen giver 

lov. Den 18. marts er der informationsmøde på Kulturmaskinen og der vil singler med børn 

blive særskilt inviteret. 

- Marianne: I rejsegruppen vil vi gerne koordinere rejseideer – også hvis nogen vil arrangere en 

rejse, hvor børn er velkomne. 

- Bente: Skal vi nedsætte et udvalg, hvor man kan diskutere om foreningen skal have et 

klublokale? Erik: Der er foreninger, som har prøvet det med dårligt resultat; drop de planer. 

Mona: 40 procent af medlemmer bor udenfor Odense, derfor er det en unfair idé med lokale i 

Odense. Mette: Vi vil ikke bindes til vedligeholdelsesforpligtelser. Jimmy: Det er vigtigt at 

diskutere emnet. Arne: Hvis bestyrelsen vil nedsætte et udvalg til at diskutere emnet er det 

fint. Personligt mener jeg ikke, vi skal have et klublokale. 


