
 
 

Referat af  Trykfodens generalforsamling den 12. juni  2021. 
 
 

Susanne bød velkommen til den 15. ordinære generalforsamling i foreningen. 
Der var 16 fremmødte medlemmer. 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent: 
 
Lis blev valgt. 
 
Pkt.2: Bestyrelsens beretning:   
 
Susanne aflagde beretning for 2020. 
 
Bestyrelsen har i 2020 været sammensat således: 
Formand Susanne, kasserer Lilian, sekretær Kirsten, Karen og Anette. 
 
Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2020. 
 

Aktiviteterne har været begrænsede, da lokalet grundet Corona har været lukket. 
Da forsamlingsforbudet var på 10 personer, hjalp og vejledte Karen af flere omgange. 
Der har været en tur til Koldinghus hvor 4 personer deltog. 
 
Susanne takkede alle, for at være med til at gøre Trykfoden til en aktiv forening. 
 
 Pkt. 3: Kommende arrangementer: 
 
Trykfoden har haft 15 års jubilæum, der har været planlagt fest 2 gange, som begge er  
aflyst på grund af Corona. 
 
Der arbejdes på at festen kan afholdes i efteråret. En dato vil blive meldt ud. 
 
Karen hjælper/ vejleder torsdag den 7. og lørdag den 9. oktober 2021. 
 

Julearrangement lørdag den 27. november 2021. 
 
Alle datoer kan ses  på hjemmesiden. 
 
Pkt.4: Regnskabet: 
 
Lilian  fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
Det blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 
 



Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag. 
 
Vedtægtsændring: 
I henhold til kommunens nye regler blev følgende vedtægt ændret: 
I tilfælde af opløsning tilfalder evt. overskydende midler et velgørende formål. 
Ændret til:I tilfælde af opløsning tilfalder evt. overskydende midler Kræftens Bekæmpelse. 
   
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent: 
 

Trykfodens beholdning pr. 31. december 2020. kr. 9.157,43 

Der skal ikke betales kontingent i år. 
 

Pkt.7 Valg af bestyrelse: 
 
3. bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Susanne, Kirsten og Anette alle blev genvalgt. 
 
Pkt.8: Valg af revisor: 
 
Dagmar blev genvalgt til revisor. 
 
Pkt. 9: Eventuelt: 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
  ________________ 

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


