
Skeifa generalforsamling 18. februar 2020 kl. 19. Grønvangen 32, 5550 Langeskov 
 

Dagsorden ifølge vedtægter: 
1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 

6) Indkomne forslag 

7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

 
Referat 
Generalforsamlingen valgte Lykke Pilegaard som dirigent, og hun konstaterede at 
generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne, hvorefter hun ledte 
forsamlingen igennem dagsordenen. 
Ad 2. Jens Syrach blev foreslået og valgt. 
Ad 3. Den skriftlige beretning findes på hjemmesiden og som bilag. Formanden Rikke 
Sølvberg lagde i fremlæggelsen blandt andet vægt på at der var blevet arbejdet med 
fokuspunkter. Et emne der blev taget op senere. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
Ad 4. Regnskabet findes på hjemmesiden og som bilag. Kasserer Kisse Leth fremlagde 
regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. Året var gået bedre end forventet. Enkelte 
arrangementer havde givet større overskud end budgetteret. 
Ad 5. Budgettet findes på hjemmesiden og som bilag. Godkendt enstemmigt med en 
enkelt rettelse: undervisning på +1500 ændres til -1500. Årets resultat forventes at blive på   
-10.395 og ikke som oprindeligt -7395.Fremtidige planer blev taget op under evt. 
Ad 6. Ingen forslag. 
Ad 7. Kontingentet fortsætter uændret: 250 kr. for hovedmedlemmer og 100 kr. for øvrige 
medlemmer på samme adresse. 
Ad 8. Bodil Jeppesen, Michael Kragh-Schmidt og Lotte Kjeldager genopstillede ikke. Kisse 
Leth genopstillede. På generalforsamlingen blev følgende foreslået og valgt: Jane Bonde, 
Jytte Breinholdt og Gitte Bjørk Noer. Kisse Leth blev genvalgt. 
Ad 9. Tina Priisholm blev revisor og Anette Knudsen suppleant.  
Ad 10. Lotte Kjeldager arbejder videre med hjemmesiden. Caroline Thrane hjælper til.  
Der blev afsat ca. 15 min til summemøde om ideer til de kommende års fokuspunkter. I 
2020 er det overordnede punkt frivillighed. Blandt andet nævntes: Vigtigt at holde fast i og 
evt. opbygge nye traditioner. Ønskeligt med en form for overskudsdeling, så lokale 
arrangører fik lidt af overskuddet til eget brug. Mulighed for at hyre enkeltpersoner til 
specifikke opgaver, så ikke alt krævede etablering af udvalg. I øvrigt opfordredes alle 
interesserede til at deltage i inspirationsmødet vedrørende juniorarbejdet i Skeifa. 10. 
marts på Vissenbjerg Skole. 
 



 
 


