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Den fungerende formand, Evelyn Hougaard bød velkommen til generalforsamlingen. Evelyn bad
generalforsamlingen om at rejse sig til et minuts stilhed til minde om vores afdøde formand, Ida Holbek
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
Ad 1: Valg af dirigent
Den fungerende formand foreslår Andreas Hansen som dirigent. Andreas vælges og konstaterer, at
generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. Der var en ændring til dagsordenen punkt 9 Valg af
bestyrelse, idet Evelyn Hougaard, alligevel ønsker genvalg
Ad 2: Valg af referent
Sekretær Dorthe P. Laursen valgt
Ad 3: Valg af stemmetællere
Lise Englev og Vera Hansen valgt.
Ad 4: Bestyrelsens beretning
Af gode grunde kunne Evelyn ikke fremlægge bestyrelsens beretning. Hun henviste til årsberetningen, som
ligger i printet udgave i salen og som også kan læses på hjemmesiden senere.
Ad 5: Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Årsregnskabet blev udleveret ved generalforsamlingen. Regnskabet for 2016 blev gennemgået og
kommenteret af kasserer Edel Simonsen. Medlemstallet er faldet med 20 personer og 4 støttepersoner, og
der har været færre tilmeldte til årets hærvejsmarch. I 2016 var der salg af gammel PC under øvrige
indtægter.
I 2016 var der stigning i udgifter til møder og generalforsamling. En af grundene er, at der var et møde i
2015, hvor der kun var betalt depositum til mødestedet, og derfor kom regningen først på i 2016. I 2016
var der stigning i småanskaffelser, idet der er indkøbt brochureholdere til brug for vores brochurer og øvrigt
materiale samt indkøb af et office-program til sekretæren. I 2016 er udgifter til Rekruttering, træning og
materialeformidling steget. Der har været afholdt et medlemsmøde i Odense. Der har været afholdt
udgifter til annoncering og Stafet for livet.

Overskud i 2016 på kr. 9.841 i forhold til kr. 29.095 i 2015.
Der henvises i øvrigt til noterne i regnskabet.
Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Edel gennemgik budgettet for 2018 til sidst ved generalforsamlingen.
Ad 6: Indkomne forslag
Ingen
Ad 7: Fastsættelse af kontingent
Uændret kr. 100 for såvel medlemmer som støttemedlemmer
Ad 8: Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år
Evelyn fremlagde aktivitetsplanen, som indeholder:
Møde i Syddanmark i Tønder for medlemmer og støttemedlemmer.
Tæl-Skridt forår og efterår under Dansk Firma Idrætsforbund
Virtuel vandring fra Grænsen til Viborg årets Hærvejsmarch i samarbejde med FriskOp
Bryd Grænser vil også næste år tilbyde træningsture over det meste af landet.
Reklamere for foreningen udadtil. Vi skal synliggøres.
Ad 9: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Evelyn Hougaard genvalgt
Birte Teglskov, Tønder valgt
Der var ikke flere, der ønskede at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen er villig til at fortsætte med kun 4 medlemmer i stedet for 5. (Den nye bestyrelse består
herefter af Evelyn Hougaard, Edel Simonsen, Steen Jensen og Birte Teglskov.)
Ad 10: Valg af 2 suppleanter
Dagmar Nygaard, Nykøbing Mors, genvalgt
Der var ikke flere, der ønskede at stille op som bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen er villig til at fortsætte
med kun 1 suppleant.
Ad 11: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Lena Mortensen, genvalgt som revisor
Tove Koed genvalgt som revisorsuppleant

Ad 12: Eventuelt
Erling Thorup havde undervejs under generalforsamlingen talt om arbejdet med forberedelser og
gennemførelse af hærvejsmarchen. Det kræver stor indsats fra alle.
Bestyrelsen havde skaffet nye hjælpere til dette års hærvejsmarch, men de havde desværre meldt fra igen.
Erling Thorup vil kunne opbevare telte, stole mm. endnu en periode.
Der afholdes Tæl-Skridt kampagne i Dansk Firma Idrætsforbund i ugerne 35 og 36/2017 og igen i uge 45 og
46/2017. Der afholdes to i foråret 2018. I samarbejde med FriskOp afholdes den 2 måneders virtuelle tur
forud for hærvejsmarchen 2018.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Dorthe Pilgaard Laursen
Referent
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