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1 ) Valg af dirigent: Palle Jensen
2 ) Valg af stemmetællere: Kim Jørgensen og Kaj Olsen
3 ) Besryrelsens beretning:
Generalforsamlingen sidste år var med en ret pæn deltagelse.
Det var også året, hvor Bystævnet fik et nyt flot gulv, som vi bør
passe godt på.
En stor tak til Jan Høvsgaard og Michael Rasmussen, som stod for det
meste.
Der var formandsskifte d. 22/5, hvor suppleant Helle Olsen trådte ind i
bestyrelsen, i stedet for Michael Rasmussen, som ikke længere ønskede
at være en del af bestyrelsen.
Den årlige arbejdsdag blev, som et forsøg lagt hen over 3 hverdage i april.
Det var stort set kun bestyrelsen, som var til stede, men der blev ordnet
inde og ude. - Dog ikke kalket og malet.
Sankt Hans var med bål og sang på stranden i smukt vejr.
23 fra by - og omegn deltog,
Sommerfest d. 7. juli med 25 deltagere. God stemning, og vejret kunne
der heller ikke klages over.
Der har været 2 fællesspisnings - arrangementer med henholdsvis 22 og
27 deltagere. Stor tak til arrangørerne.
Udlejning har der kun været et par af, men Mona Gregersen har i slutningen af året startet et Yoga hold op med 10-13 deltagere. ( Det løber
henover nytår ).
Bystævnet har modtaget en donation i form af en vimpel og et flag fra
John Andersen - tusind tak for det.
P.B.V. Helle Olsen / formand.
4 ) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
D. 1/1 2018, kasse 6.758,50, bankt. 4.629,27. I alt 11.387,77 kr.
D. 31/12 2018, kasse 5.913,50, bankkt. 4.657,42. I alt 10.570,92 kr.
Et resultat der giver et lille — på 816,85 kr.
5 ) Forslag fra bestyrelse og medl.
Der blev fremsat forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer af
Paragraf 3: Medlemsforhold og
Paragraf 4: Generalforsamlingen- Dagsorden
Paragraf 3 medlemsforhold:
Nyt, der indsættes afsnit først i paragraﬀen,
Medlemmer betaler kontingent ved optagelse i foreningen
Lille Torøje Bystævne. Kontingent restance medfører tab af
stemmeret ved generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget og der blev fastsat et kontingent på 100 kr. årligt.
Det blev ligeledes vedtaget, at man ved indmeldelse vil modtage bog om
Lille Torøje, så længe lager haves.
Paragraf 4 Generalforsamlingen under “dagsorden” tilføjes er nyt
pkt. 5: “ Fastsættelse af kontingent “
De gamle pkt. 5,6,7 og 8 bliver derefter til 6,7,8 og 9.
Forslaget blev vedtaget.
6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Jan Høvsgård, Morten Drejer og Kirsten Teglgaard.
Og som suppleant er Agnes Bjerregaard på valg.
Jan Høvsgaard og Morten Drejer ønsker ikke genvalg.
Kirsten Teglgaard blev genvalgt.
Lone Høgh Sørensen og Marie Preisler blev valgt på de 2 ledige pladser.
Peder Due valgt som suppleant.
7 ) Valg af revisor og suppleant.
Lisbeth Richard genvalgt som revisor.
Mona Gregersen valgt som revisor suppleant.
Under evt.
Ulla Christensen syntes, at vi skal takke Jan Høvsgård for lang tids
indsats alle klapper.
Peder Due spørger til kloakering. Det er et lukket system, der bliver tømt 2
gange årligt. Der er i øjeblikket ikke økonomi til forbedringer.
Marie Preisler takker bestyrelsen for arbejdet og for de ting, der bliver
arrangeret.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen.
Formanden takker for god ro og orden.

