
Referat fra TL Ringsted Seniorklub’s generalforsamling torsdag den 22. februar 2018. 

 

Formanden bød velkommen til de 33 fremmødte, hvoraf de 23 var stemmeberettigede. 

 

Generalforsamlingen starter med, at vi mindes de medlemmer, som ikke er blandt os mere siden sidste 

generalforsamling. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Niels Fly blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen Jensen. 

Beretningen var blevet omdelt ved indgangen. Vi har haft 4 arrangementer i løbet af perioden og 

der var planlagt et mere, men desværre blev det ikke til noget, og bestyrelsen er enige om, at det 

aflyste arrangement Middelalderscentret ved Nykøbing Falster kommer på programmet i år. 

 

Antallet af deltager ved vore arrangementer er faldet med ca. 10 deltagere pr. arrangement. 

Bestyrelsen har ikke kunnet finde ud af, om det blot er tilfældigt, eller om det har noget at gøre 

med indhold, tidspunkt eller økonomi! 

Bestyrelsen havde også håbet på, at vi kunne have haft et arrangement på det nye Statsfængsel på 

Nordfalster, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre. Afslaget fra Kriminalforsorgen er lagt på 

vores hjemmeside. 

 

Bestyrelsen håber, at vi igen får mange deltagere med på de arrangementer vi holde - husk at gå 

ind på vores hjemmeside og læs om kommende arrangementer. Vi pt kan oplyse, at der allerede er 

et arrangement den 15. maj 2018, hvor vi skal besøge Fugledegård ved Tissø og derefter spise 

frokost på Reersø Gl. Kro. Her vil der være en lokal, som fortæller lidt om hvad, der kan opleves på 

Reersø. 

 

Formanden takkede på vegne af bestyrelsen for året, der var gået. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab ved kasserer Uwe Wolter, som kan oplyse om et pænt overskud, hvilket skyldes, at der 

havde været et arrangement mindre. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkommende forslag. Der var ingen forslag. 

5. Valg af bestyrelse. 

Bestyrelsesmedlemmer Uve Wolter samt Aase Weiler blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Hanne Hansen ønskede ikke genvalg. Palle Jørgensen blev valgt ind i 

bestyrelsen. 

Suppleanter Martin Schmidt og Kaj Hansen blev genvalgt. 

Martin Schmidt går ind på Hanne Hansens plads og Palle Jørgensen er ny suppleant. 

6. Evt. 

Her fik bestyrelsen nogle forslag til kommende arrangementer og bestyrelsen tog dette med til det 

fremadrettede arbejde. 



Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten. 

Efter generalforsamlingen var der frokost, lækkert pølsebord og dertil øl, vin og vand. 

Efter frokosten fortalte Mariann Duval om hendes og mandens  spændende oplevelser i deres søgen  om 

rester fra den Kolde Krig. Desværre kunne vi ikke få teknikken til at virke, så vi  kunne se de billeder, 

Mariann havde med. 

Formanden takkede for en god dag og håber, at vi ses igen til de kommende arrangementer i 2018. 

  


