
Referat fra Generalforsamling i Høkeren 30.11.20 

Tilstede: 17 
Tilstede: 17


1. Valg af dirigent: Elo. Valg af referent: Nana.

2. Valg af stemmetællere: Anette og John

3. Formandens beretning og vision for fremtiden. Da Olav desværre ikke kunne være tilstede, 

læste Ole fra bestyrelsen beretningen op for forsamlingen. Beretningen godkendt.

4. Godkendelse af regnskab v/ Helle. Helle gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var 

en del spørgsmål til regnskabet, også til tidligere års resultater. Bestyrelsen vil tage emnet 
medlemspleje op, herunder opkrævning af kontingent.


5. Forelæggelse af budget til godkendelse v/Helle. Helle gennemgik budgettet for det næste år, 
og det blev godkendt. Der var et ønske fra Erik Bjerre, som står for hjemmesiden, om at skifte 
til et mere brugervenligt system. Bestyrelsen tager det op. Anette tilbyder sin hjælp til at 
implementere det.


6. Indkomne forslag. Ingen.

7. Valg af formand. Olav, som har været formand siden starten, vil gerne afgive 

formandsposten. Frits valgt som ny formand. Han beholder sin post som flaskedreng og vil 
også gerne oplæres som passer. Olav bliver i bestyrelsen og beholder titlen som Oldermand. 
Stor tak til ham for en mangeårig flot indsats.


8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Blob, Kirsten og Ole er på valg. Genvalg til alle tre. 
Anders er suppleant, også genvalg til ham.


9. Valg af revisorer (to interne og en ekstern, der skal være registreret eller autoriseret). Genvalg 
til alle tre revisorer: Elo, Lars og Svaneke Revision.


10. Eventuelt. Her fortsatte diskussionen af regnskaberne. Donationer dækker bl.a. over 
kaffepenge, hvor de fleste er meget gavmilde med betalingen, især i sommertiden. Frits 
foreslog en evt. vedtægtsændring til næste generalforsamling, hvor punktet, Fastlæggelse af 
kontingent, kommer til at indgå i generalforsamlingsdagsordenen. Ligeledes bør 
medlemsskab købt 1. november gælde hele det kommende kalenderår og berettige til 
stemmeret på generalforsamlingen samme år, som det er købt. De nuværende 50 kr årligt 
fastholdes som et meget rimeligt beløb. I den forbindelse opfordrede Kirsten fra bestyrelsen 
til i det hele taget at kigge på vedtægterne. Bestyrelsen arbejder videre med det. Der lød en 
tak fra formand og bestyrelse til alle, der yder en god indsats i Høker-regi. Og Frits 
påskønnede den meget mere professionelle arbejdsgang i driften af Høkeren, som også er 
med til at give et bedre økonomisk resultat.                                                                                                                        
Tak for en god generalforsamling. 


