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Antal deltagere: 52. 

Indledning. 

Bestyrelsesformand Flemming Freydberg indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 

fremmødte medlemmer, og sige tak for at de var kommet samt for den store opbakning, til Turkontorets 

ture og rejser, som vi har fået i det forgangne år. 

Herefter nævnte formanden at det var 7. gang, Turkontoret afholdt generalforsamling i kontorets 

nuværende regi, og at det har været nogle spændende sæsoner. 

Formanden fortalte at vi desværre har måttet tage afsked med vor revisor Torben Andersen, som er gået 

bort, efter at hans kræftsygdom havde spredt sig. Torben Andersen var ellers indstillet på at han også skulle 

revidere vores regnskab for 2019, men nåede det desværre ikke. Vi tænker på hans familie og ikke mindst 

på Sonja Larsen. Derefter holdt vi et minuts stilhed. 

 

Punkt 1. 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen havde indstillet Jytte Mejnholt som dirigent. Jytte modtog valget. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var indvarslet korrekt. 

Dirigenten takkede for det flotte fremmøde samt den store opbakning til Turkontoret. 

Derefter styrede Jytte Mejnholt forsamlingen gennem dagsordenens punkter. 

 

Punkt 2. 

Valg af stemmeudvalg. 

Bestyrelsen indstillede Ann-Marie Elsrud og Vivian Schackinger, som begge modtog valget. 

 

Punkt 3. 

Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslog Annette Hjelvang, som modtog valget. 



Punkt 4. 

Bestyrelsens/formandens beretning. 

Formanden indledte sin beretning med at glæde sig over, at Turkontoret igen har haft et godt år. 

Vi er nu 13 frivillige, som er tilknyttet Turkontoret, men at der er plads til flere. Formanden nævnte at han 

kun er omgivet af kvinder og så vores kasserer Karljohan. Det ville være dejligt, hvis der var nogle mænd 

som meldte sig. 

Vi har tilknyttet Jens-Erik Nielsen, som har udarbejdet vores EDB program ”Værktøjskassen”, som vi 

arbejder med til hverdag på kontoret, for at betjene medlemmerne. 

Jens-Erik er gået på pension, så vi håber at vi kan bruge ham lidt mere fremover. 

Jens-Erik skal her i februar måned holde kursus i ”Værktøjskassen”, og oplære de nye frivillige, så de kan 

lære at betjene EDB programmet.  

Turkontoret har i 2019 arrangeret 34 ture, fordelt på en dags ture og arrangementer i Rundingen. Desværre 

måtte vi aflyse 4 af vore ture, grundet manglende deltagere på turene. 

I 2019 havde vi også en tur til Kina fra 16. – 29. maj med 17 rejsedeltagere. Vi har fået tilbagemelding om, 

at det var en super tur. 

Formanden nævnte, at ca. halvdelen af vore bestillinger kommer via nettet. Formanden benyttede 

lejligheden til at reklamere for vore nuværende ture. 

Journalist Katrine Rud blev rost og fik en stor tak for hendes store indsats, og for at gøre vores blad så flot, 

og for at styre nethandelen.  

Også en tak til Helsingør Dagblad, ved Pernille Herman, der altid er meget villig til at skrive om vores 

blad/program. 

Vores 3 dages bustur til Århus blev nævnt, hvor Anne manglede en deltager mere. Anne fortalte kort om 

Århusturen, og senere var der et medlem mere der meldte sig, så turen blev reddet. 

Medlemstallet på 31.12.2019 var 257 stk., men til generalforsamlingen den 31. januar 2020, er det kun på 

147 stk. betalende medlemmer, og vi håber selvfølgelig på mange flere, som året kommer i gang. 

Formanden benyttede lejligheden til at sige tak til alle medlemmerne, der har støttet op om os på 

Turkontoret. Det er en hjælp og opmuntring, når vi hører, at der er tilfredshed med vores arbejde. 

Medlemmerne blev opfordret til at komme med forslag til nye ture og rejser, eller foredrag. Ligeledes 

appellerede formanden til, hvis medlemmerne får nyt tlf.nr., ny e-mail eller adresse, at give Turkontoret 

besked herom. 

Formanden nævnte Jens-Erik, vores EDB-kyndige, som løser vores EDB problemer og kommer med 

løsninger. En stor tak til Jens-Erik samt en stor tak til Jens-Eriks hustru Birgitte, som hjælper med at læse 

korrektur på turbladene. Der var en buket og et gavekort til Flynderupgård Spisehus til ægteparret, for 

deres store hjælp. 

En stor tak til Jytte Mejnholt, som altid er klar til at stille op som dirigent på generalforsamlingen. En buket 

til Jytte, som tak for hjælpen. 

Ligeledes en buket til Katrine Rud for det store arbejde hun yder. 



Også en tak for de frivilliges mænd, og kasserens kæreste, for at lade dem deltage som frivillige i 

Turkontorets arbejde. 

Jytte Mejnholt spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Det var der 

ikke, så beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 5. 

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kasserer Karljohan Larsen fremlagde regnskabet for 2019, som gudskelov havde et overskud. Herefter 

gennemgik og kommenterede kassereren regnskabet. 

Der lød en stor tak til de frivillige, for et godt stykke arbejde med turene, og for at få regnskabet i en positiv 

retning. 

Regnskabet for 2019 var revideret af revisorsuppleant Ole Raa Andersen. En stor tak til Ole for at træde til, i 

stedet for Torben Andersen. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 6. 

Fastsættelse af kontingent.   

Der var ingen kommentarer til kontingentet på kr. 200,00 årligt, så det fortsætter. 

 

Punkt 7. 

Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

Punkt 8. 

Valg i henhold til §45 – valg af tre bestyrelsesmedlemmer. 

Vivi Søndergaard, Annette Hjelvang samt Anne Jørgensen var på valg, og blev genvalgt for 2 år. 

Punkt 9. 

Valg af 3 bestyrelsessuppleanter. 

Karljohan Larsen og Ann-Marie Elsrud var på valg, og blev genvalgt for 1 år. 

 

Punkt 10. 

Valg af kasserer. 



Karljohan Larsen var på valg, og blev genvalgt for 1 år. 

 

Punkt 11. 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Grundet vor tidligere revisor Torben Andersens død, har formanden kontaktet vores tidligere kasserer 

Kristian Rimmen, og spurgt om Kristian ville stille op som revisor. Kristian var desværre ikke til stede, men 

formanden havde en fuldmagt med fra Kristian.  

Kristian Rimmen stillede op som revisor, og blev valgt for 1 år. 

Ole Raa Andersen var på valg som revisorsuppleant, og blev genvalgt for 1 år. 

 

Punkt 12. 

Eventuelt. 

Et af vore medlemmer henledte opmærksomheden på, at DSB kommer med mange nye tiltag. Omlægning 

af togtider, tre –måneders togkort for pensionister samt spærretider. Det vil vi selvfølgelig være 

opmærksomme på og få dette til at fungere for vore ture. 

 

Da der ikke var flere kommentarer, afsluttede Jytte Mejnholt generalforsamlingen og sagde igen tak for et 

flot fremmøde. 

 

Referat godkendt af formanden og dirigenten, den 

 

 

Flemming Freydberg                                                         Jytte Mejnholt         

 

  


