Referat for ordinær generalforsamling søndag den 6. september 2020 kl. 10.00 i
Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle.
Der henvises i referatet nedenfor til ”hjemmesiden”. Se www.morgenrøden.dk og vælg her Arkiv og
derefter Generalforsamlinger.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Paul Fabricius til dirigent og Lars Preuthun som referent.
Begge blev valgt med applaus.
1.a dirigenten dokumenterede og konstaterede at generalforsamlingen var varslet og
indkaldt ifølge vedtægterne.
Tilstede var 39 medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning.
Karen Blok fremlagde bestyrelsens beretning (se hjemmesiden).
Det dominerende emne var, at vi ikke får bygningerne opsat den 1. okt.
Læs hele beretningen på hjemmesiden
Beretningen godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020
(se hjemmesiden).
Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent for året 1. juli 2020 – 30. juni 2021.
Kontingentet behandledes sammen med buget.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for året 1. juli 2020 – 30. juni 2021 (se
hjemmesiden).
Kassereren gennemgik budgettet.
Fra salen blev det foreslået at forhøje kontingenter hvilket ikke vandt gehør.
Budgettet blev godkendt med applaus.
7. Valg:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år:
På valg er:
Kirstine Hansen – er villig til genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg Henrik Senius – er villig
til genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg. Begge valgt med applaus
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år:
Henning Damsbo Brix afgår uden for tur ifm. generalforsamlingen 2020.
Bestyrelsen foreslår valg af Paul Fabricius. Paul Fabricius valgt med applaus

Valg af 1. suppleant for en periode på 1 år:
På valg er:
Charlotte Juhl – er villig til genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg.
Charlotte Juhl valgt med applaus
Valg af 2. suppleant for en periode på 1 år:
1 plads vakant – Kenneth Raabjerg Kirketerp afgik efter eget valg i efteråret 2019.
Bestyrelsen foreslog Alis Rasmussen som havde tilkendegivet accept.
Alis Rasmussen valgt med applaus
Valg af 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år:
Bestyrelsen foreslår valg af Bente Uth.
Bente Uth valgt med applaus.
8. Eventuelt.
Under eventuelt blev en række spørgsmål behandlet som åben debat.
A. Forslag om anvendelse af det røde hus som erstatning for manglende omklædning
m.v. Evt med fælles arbejdsweekend til istandsættelse.
B. Nyt låsesystem til huset hvis det skal bruges. Evt. til vores nøglebrik.
C. Ønske om “læskærm” på brohovedet evt. med bruser.
D. Åbning af venteliste for at kunne vide noget mere om det reelle behov for udvidede
tider/faciliteter. Her var en længere snak om hvordan man kunne få kommunen til at
give flere tider og bedre forhold. Dette mundede ud i at nogle medlemmer dannede
en gruppe der ville arbejde for dette under kontakt til bestyrelsen.
Bestyrelse arbejder med forslagene som inspiration

Vejle, den 6. september 2020
Lars Preuthun

