
GENERALFORSAMLING I DE GLADE MOTIONISTER 13. MAJ 2019

1. John Jæger valgtes som dirigent og Jette Thomsen som referent.
Indkaldelse til generalforsamlingen er varslet rettidigt - 20. april 2019.
Formanden, Erik Kjær, fik ordet til sin beretning. Heri sagde han bl.a., at der er mulighed for ekstra 
muskelstyrketræning og sommergymnastik – gratis – i Frederiksberg Sundhedscenter på 
Stockfletsvej. Formanden sluttede med at rose sin bestyrelse, især den uundværlige, udholdende 
kasserer. Medlemmerne godkendte formandens beretning med applaus.

2. Lis Nielsen fremlagde det reviderede regnskab og den kommende sæsons budget. Regnskabsåret 
følger kalenderåret, mens sæsonen går fra september til slut maj. Både regnskab og budget blev 
godkendt. Lis takkede revisor Mogens Poulsen, som efter mange år træder tilbage som revisor.

3. Medlemskontingentet for sæson 2019/2020 sættes til 750 kr. for foreningens 53 medlemmer.
4. Kasserer Lis Nielsen var på valg, var villig til genvalg og blev valgt af en enig forsamling.
5. Per Haaber Gylling, Birte Winder og Jette Thomsen var på valg og genvalgtes for de to næste år.
6. Suppleant Elisabeth Eiberg genvalgtes.
7. Til ny revisor stillede Flemming Knudsen op og valgtes. Birthe Bjergsted genvalgtes som 

revisorsuppleant. Den afgåede revisor Mogens blev takket af formanden og fik overrakt en T-shirt 
med påskriften DEN GLADE MOTIONIST samt en æske chokolader.

8. Eventuelt. Bestyrelsesmedlem Per sidder ofte passiv i timen på bænken. Det er der en grund til, 
som Per fortalte os om. – Kasserer Lis fik overrakt chokolade af formanden som tak for sit meget 
store og ofte besværlige arbejde som kasserer. – Gunner Nørby gav på medlemmernes vegne alle i 
bestyrelsen et gavekort til Frederiksberg Centeret. En meget smuk gestus, som glædede 
bestyrelsen.

9. Dirigent John afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

Før generalforsamlingen sang man Det er i dag et vejr, et solskinsvejr…. og sluttede med at synge En yndig 
og frydefuld sommertid……, før der blev serveret smørrebrød.

14. maj 2019 – Jette Thomsen


