Referat af ordinær generalforsamling i Flintøksen, 14/11 2019
1 Knud Gylling Jørgensen valgtes som ordstyrer
2 I sin beretning glædede formanden sig over at medlemstallet endelig er vokset igen. Vi er nu ca 30
betalende medlemmer/husstande.
Formanden opfordrede medlemmerne til at melde sig til facebook-gruppen, hvis de ikke allerede havde
gjort det.
Formanden gennemgik de aktiviteter, som foreningen har stået for i det forgangne år, men måtte samtidig
beklage, at få medlemmer udover bestyrelsen deltager i dem.
Formanden takkede dem der havde stået for arrangementer og foreningens arbejde og glædede sig
samtidig over samarbejdet med Vejlemuseerne.
3 Kasserer Anne Birgitte Levisen fremlagde årets regnskab (vedlagt). Med mindre der kommer en mere
positiv udvikling i foreningens finanser, vil kassen være tømt om 3 år. Der var adskillige kommentarer til
regnskabet, og bestyrelsen vil tage hånd om sagen og søge at få næste års regnskab på fode. Den ene af de
to store udgifter for foreningen, medlemsbladet, var der dog ikke stemning for at rokke ved. Man ønskede
IKKE at gå over til et blad om året. I det kommende år vil bestyrelsen måske undgå dyre arrangementer,
måske kun lave 1 foreningsbetalt arrangement.
4 I lyset af pkt 3 vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet for husstand til 200 kr. og og 100 for
studerende gældende for kontingentet pr. 1/1 2020.
5 Michael jakobsen og Anne Lise Rahbæk genvalgtes. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Henning Saur
Jensen, og som suppleant genvalgtes Knud Gylling Jørgensen. Revisor Kurt Meiner Hansen og
revisorsuppleant Kim Schreiber genvalgtes.
6 Et indkommet forslag om indkøb af en detektor, som skulle stilles til rådighed for detektorgruppen for at
hjælpe potentielle og nye medlemmer kom ikke til afstemning. Man besluttede i stedet, at Guddi Hvid og
Carsten Ellesøe indbydes til næste bestyrelsesmøde for sammen med bestyrelsen at drøfte retningen for
foreningens detektorpolitik fremover.
7 Der var adskillige forslag til, hvordan man kan markere 40-året for foreningens opståen. Mads Holst kan
evt inviteres til at holde et foredrag, i forbindelse med en reception, og man vil søge at lave en udstilling om
foreningen og dens virke på enten biblioteket eller museet. Udgivelse af et ”retro-blad” nævntes.
8 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtoges med enkelte ændringer. (vedlagt)
9 Vi har en del at gøre i forb m. pkt 7, men der planlægges måske en tur til Als, hvor Hjortspringbådens laug
besøges.
10 Der er ikke pt. Grund til panik, men økonomien skal forbedres, såfremt foreningen skal bestå.
11 Charlotta Lindblom sluttede af med at orientere om Museets arbejde i det kommende år.
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