REFERAT
GENERALFORSAMLING
Turkontoret
Fredag den 25. januar 2019
Antal deltagere: 59.

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 fortsatte formanden med at få valgt et stemmeudvalg.
Bestyrelsen havde indstillet Vivi Søndergaard og Jens-Erik Nielsen, som begge modtog valget.

Punkt 1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen havde igen i år 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, som medlemmerne gav
Turkontoret.
Derefter styrede Jytte Mejnholt forsamlingen gennem dagsordenens punkter.

Punkt 2.
Valg af stemmeudvalg.
Punktet blev behandlet tidligere af formanden.

Punkt 3.
Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Annette Hjelvang, som blev valgt.

Punkt 4.
Bestyrelsens/formandens beretning.
Formanden indledte sin beretning med at byde velkommen til Turkontorets ordinære generalforsamling.
Vi er på nuværende tidspunkt 12 ½ frivillige tilknyttet Turkontoret, hvor af de tre er over 80 år. Derfor har vi
stærkt brug for nye kræfter, til at tage over. Vi efterlyser derfor nye frivillige, der har lyst til at yde en
indsats, også blandt vore medlemmer og gerne mænd.
Flemming Freydberg kom lidt ind på hvad det indebærer at være frivillig på Turkontoret, og roste
nuværende frivillige, som gør et stort stykke arbejde. Flemming nævnte ligeledes, at det er et godt sted at
være. Turkontoret har i 2018 arrangeret 33 en-dagsture og foredrag.
Tur 34, 35 og 36 bliver afholdt her i 2019.
I 2018 havde vi på Turkontoret arrangeret en 4-dagestur til Bornholm, denne måtte desværre aflyses
grundet manglende tilslutning.
Vi har igen arrangeret en spændende tur til Kina med dansk rejseleder, turen foregår fra den 16. – 29. maj
2019 og der er foreløbig 18 deltagere.
Medlemstallet pr. 31. december 2018 var 287 personer. Vi starter 2019 med 181 betalende medlemmer
ved generalforsamlingen, og håber selvfølgelig på mange flere.
Formanden fortalte at økonomien i 2018 ikke har været tilfredsstillende.
Bestyrelsen har derfor foreslået, at kontingentet på kr. 150,00 årligt, bliver hævet til kr. 200,00 årligt fra
2020.
Da der ikke var kommentarer til forhøjelsen, godkendtes dette og kontingentet blev fra 2020 fastsat til kr.
200,00 årligt.
Formanden oplyste, at kontingentet ikke er steget siden de frivillige overtog Turkontoret i 2013.
Flemming Freydberg fortalte, at kontoret fremover vil bestræbe sig på, at sende det første blad i året,
sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, for at spare på portoen, som i 2019 er steget til kr. 10.00
for alm. breve.
Derved bliver Turkontoret nødt til at flytte generalforsamlingen til et senere tidspunkt end nu.
Formanden fortsatte med at takke Helsingør Dagblad, ved journalist Pernille Hermann, som altid er villig til
at skrive om Turkontoret.
Også en stor tak til Katrine Rud, vor journalist, der står for arbejdet med vores blade samt vores
hjemmeside.
Stor tak til Jytte Mejnholt, som altid er klar til at stille op som dirigent.

Igen i år nævnede formanden ”den halve person” som frivillig i starten af beretningen. Dette er Jens-Erik
Nielsen, som er vores EDB-kyndige person. Jens-Erik har opbygget vores EDB program, og kommer med
forbedringer, ligeledes laver han også vores fine frimærker. Uden Jens-Erik kunne vi ikke klare os EDBmæssigt.
Også en stor tak skal lyde til Jens-Eriks frue Birgitte Bredmose, som læser korrektur før udgivelsen af vore
blade.
Formanden gav medlemmerne en stor tak og håbede, at de ville blive ved med at følge Turkontoret. Det er
det, der gør os ”gode”.
Der blev nævnt nogle nye ture, som Flemming ville se på, en tur til Christiansminde på Fyn og en ”kagetur”
til Sønderjylland.
Formanden afsluttede sin beretning med at sige tak for ordet, med håb om at medlemmerne havde fået
noget ud af beretningen.
Jytte Mejnholt spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, det var der ikke,
så beretningen blev godkendt.

Punkt 5.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kasserer Karljohan Larsen bød velkommen til de fremmødte og beklagede, at det desværre var et regnskab
med underskud, som blev fremlagt for året 2018.
Karljohan gennemgik regnskabet og kommenterede på de besparelser, der ville blive aktuelle for 2019.
F.eks. ville vi prøve at spare på porto samt farvepatroner til vores printer m.m.
Der lød en stor tak til revisoren, som havde godkendt regnskabet.
Da der ikke var nogen kommentarer, blev regnskabet godkendt.

Punkt 6.
Fastsættelse af kontingent.
Som tidligere nævnt under formandens beretning, vil kontingentet fra 2020, stige til kr. 200,00 årligt.

Punkt 7.
Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Jytte Mejnholt henviste til bestyrelsens forslag, om at flytte datoen for generalforsamlingen, som tidligere
nævnt.

Dette kræver en ændring af vedtægterne. Et medlem, spurgte om dette kunne ske ved en ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

Punkt 8.
Valg i henhold til §5 – valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Flemming Freydberg og Bente Andersen var på valg og blev genvalgt for 2 år.

Punkt 9.
Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen foreslog Karljohan Larsen, Anne Jørgensen og Ann-Marie Elsrud, som alle blev valgt 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.
Torben Andersen og Ole Raae Andersen var på valg og blev genvalgt for 1 år.

Punkt 12.
Eventuelt.
Der var flere spørgsmål fra medlemmerne, bl.a. om teksten ”ikke for gangbesværede”, samt om indbetaling
af turene successive i stedet for på en gang. Formanden besvarede spørgsmålene.
Formanden afsluttede debatten, med endnu at tak til medlemmerne for deres opbakning til foreningen.
Dirigent Jytte Mejnholt afsluttede generalforsamlingen og sagde igen tak for et flot fremmøde.
Referat godkendt af formanden og dirigenten, den

Flemming Freydberg

Jytte Mejnholt

