GENERALFORSAMLING
Tid:
Sted:

Torsdag den 24. januar 2019
Biblioteket

Idé- & Udviklingscenter
for

Mødeleder:
Dirigent:
Referent:
Fremmødt:

Linda Thanild
Anne Marie Christiansen
Jette Zachariasen
37 medlemmer

Viborg Pensionister

Referat:

Velkomst v. Linda Thanild
Valg af dirigent, referent.
Anne Marie Christiansen, dirigent - Jette Zachariasen ref.

Anne Marie konstaterer:
Generalforsamlingen er lovligt varslet. Blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Dagsordenen er kendt, står under vedtægter på I&U´s hjemmeside.
Formandens beretning. (Linda)
Følgende punkter nævnes:
• Næste generalforsamling bliver: Torsdag den 23.01.2020
• Der har været gode fællesforedrag i begge sæsoner.
• Der var 61 deltagere til Højskolen (10. - 16. juni 2018).
• I 2019 har I&U 6 studiekredse + diverse ”småhold” som alle har god tilslutning.
• Ang. holdene:
Mandeholdet har nu 15 deltagere.
”Livsinspiration ” har 2 hold.
Seniordans inviterer til en dansetime mandag d. 4.02.19. Tilmelding til Unni.
Læsekredsen har ”fuldt hus”.
Der holdes en pause med gå -turene.
Cykelturene fortsætter.
Wellness i Polen 2019 var en succes. Der var 54 deltagere.
Efterårets tur til Sydengland var rigtig god.
Fælleskirkebesøg til Baunekirken i Tjørring – Et rigtig godt arrangement, ca. 100 deltagere.
Den nye persondatalov nævnes. Der henvises til beskrivelsen af den i I&U-Posten.
Indbetaling via Netbank og MobilePay fungerer stort set godt.

Beretningen godkendt med applaus og uden kommentarer.
På spørgsmål om antal medlemmer i foreningen oplyses det, at der er ca. 270 medlemmer.

Godkendelse af revideret regnskab
Poul Zachariasen gennemgik det uddelte ark med resultatopgørelsen for regnskabet 2018.
Regnskabet godkendt med applaus.

Budget for 2019
Poul Zachariasen gennemgik det uddelte ark med budgettet for 2019.
Budgettet godkendt med applaus.

Fastsættelse af kontingent:
Linda: Foreslår at kontingentet fortsætter uændret – dvs. 600 kr. (der var et pænt overskud i 2018).
Forslaget godkendes med applaus.
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Kontingentet forbliver uændret.
Indkomne forslag: Ingen
Forslag til fremtidige aktiviteter
Linda efterlyser ideer til nye tiltag.
Rie:
Vibeke:
Linda:
Bente:
Linda:

- et ”tegne-male” hold
- ser gerne traveturene kommer i gang igen.
- et strikkehold
- et EDB-hold
- en tur til folkemødet på Mors kommer måske som et tilbud.

Valg til Bestyrelsen
Studiekredsdeltagernes 3 medlemmer er på valg.
Anne Marie Christiansen, Hold 2 (genvalgt)
Inga Uhde, Hold 13 (genvalgt)
Bente Søltoft, Hold 7 (genvalgt)
Suppleanter:
Ingrid Bach, Hold 7
Ellen Hansen, Hold 13 genvælges.
Lærerne udpeger selv deres to repræsentanter.
OBS!
Punkt 9 på dagsordenen udgår, da revisionen ifølge tidligere beslutning foretages af Peter Schøler.
Der var fuld tilslutning til dette.

Eventuelt
Spørgsmål fra Hold 8:
Linda:
Spørgsmål:
Svar:
Spørgsmål :
Svar:

Der er behov for en mikrofon, når der er møder. Kan vi få det?
Der er to mikrofoner i skabet.
Hvem er ansvarlig for at tingene fungerer her på biblioteket?
Det er ledelsens opgave. Pedellerne er ikke ansat på biblioteket.
Skal foreningen betale for lokalelejen i fotougerne?
Vi betaler kun for de dage, hvor vi benytter lokalerne.

Linda oplyser, at der arbejdes på, at der med tiden kommer et ”Folkeoplysningens hus”.

Næste generalforsamling:

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 1700 på Biblioteket.
/ for referatet
_________________________
Linda Thanild

_________________________
Anne Marie Christiansen
Jette Zachariasen

_________________________
Bente Søltoft

_________________________
Inga Uhde
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