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Dagsorden i henhold til formandens indkaldelse: 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Bestyrelsens beretning. 
5. Regnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen. 
8. Eventuelt. 
 

ad 1. Valg af dirigent.  
Søren valgt 

ad 2. Valg af referent.  
Georg valgt 

ad 3. Godkendelse af dagsorden.  
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

ad 4. Bestyrelsens beretning. 
Her gennemgik Rigmor de arrangementer, der har været afholdt. 
Derefter behandledes klubbens vedtægter og Generalforsamlingen (18 deltagere 
og dermed beslutningsdygtig iht. Vedtægterne) sluttede op om følgende 
justeringer i forhold til de eksisterende Vedtægter fra foråret 2012: 
§ 1, stk. 1 tilføjer: - i daglig tale DM-Seniorklub Fyn 
stk. 2 ændres til: Klubbens hjemsted er Odense. 
§ 4, stk.3 – slutningen ændres til: for en periode af 2 år. 
Der er tale om justeringer i forhold til den eksisterende vedtægtstekst og samtlige 
18 medlemmer af klubben stemte for disse ændringer. 

ad 5. Regnskab  
Rigmor fremlagde detaljeret regnskab for 2011. 
Regnskabet blev godkendt. 

ad 6. Indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse under dette punkt. 

ad 7. Valg af bestyrelse. 
På valg var Rigmor, som i tre år har været både formand og kasserer, men ikke 
ønskede genvalg. Vi siger Rigmor tak for hendes store indsats, som har betydet 
meget for klubben i en tid, hvor medlemsantallet er fordoblet. Til de ledige pladser 
i bestyrelsen valgtes Søren Schneider og Ole Blaabjerg. Pernille Staubo Sørensen 
blev valgt til suppleant. 
I en kort pause konstituerede bestyrelsen sig med Søren som formand og kasserer, 
Ole som næstformand og Georg som sekretær sammen med Tore.  

ad 8. Eventuelt. 
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse under dette punkt. 
Under den efterfølgende frokost blev nævnt forskellige emner af almindelig 
interesse for klubben. Ligesom forrige år blev der udtrykt beklagelse over, at vi 



kender hinanden for dårligt og at vi udnytter vores egen kompetence for lidt. I den 
sammenhæng vil der blive udarbejdet en oversigt med oplysninger om hvert enkelt 
medlems faglige baggrund, uddannelse, ansættelse, produktion etc. Derudover vil 
det have værdi at kende hinandens interesseområder.  
 
Venlig hilsen 
Georg 

 
Referatet endeligt godkendt på bestyrelsesmødet d. 21. januar 2013 

 
 


