Referat af Trykfodens generalforsamling den 28. januar 2017

Susanne bød velkommen til den 11. ordinære generalforsamling i foreningen.
Susanne takkede for det flotte bord torsdagsholdet havde lavet.
Der var 22 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Lis blev valgt.
Pkt.2: Bestyrelsens beretning:
Susanne aflagde beretning for 2016.
Bestyrelsen har i 2016 været sammensat således:
Formand Susanne, kasserer Lilian, sekretær Kirsten, Karen og Merete.
Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2016
.
Modeshow.
Karen der hjælper/vejleder forår og efterår.
Smykkekursus v. Merete.
Julearrangement før 1. søndag i advent.
Susanne takkede alle der havde givet en hjælpende hånd med ved ovennævnte
arrangementer.
Susanne opfordrede alle der fik en god ide til et arrangement eller en tur, om at give hende
besked om tid og sted, så vil det blive mailet rundt til medlemmerne.

Pkt. 3: Kommende arrangementer:

Karen hjælper/ vejleder torsdag den 2. og lørdag den 4. marts, samt torsdag den 26. og
28. oktober 2017.
Modeshow den 20. maj 2017 som lørdag hold ll står for.
Julearrangementet lørdag den 2. december 2017.
Alle datoer kan ses på hjemmesiden.
Pkt.4: Nye medlemmer:
Susanne bød velkommen til Trykfodens nye medlem Elizabeth Jacobsen.
Foreningen er herefter på 36 medlemmer – men der er fortsat plads til flere.

Pkt.5: Regnskabet:
Lilian fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Det blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent:
Trykfodens beholdning pr. 31. december 2016 er på kr. 7.585,75
Kontingentet for 2017 blev fastsat til kr. 200.00.
Susanne skriver ud til alle hvornår og hvor der skal betales til.
Pkt.7 Valg af bestyrelse:
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Susanne, Kirsten og Merete, Susanne og
Kirsten blev genvalgt. Merete ønskede ikke genvalg, som nyt bestyrelsesmedlem blev
Anette Riisager fra torsdagsholdet valgt.
Pkt.8: Valg af revisor:
Dagmar blev genvalgt til revisor.
Pkt. 9: Eventuelt:
Intet.
________________
Referent
________________________
Dirigent

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, med Susanne som formand, Kirsten som
sekretær og Lilian som kasserer.

