
Referat af generalforsamling i LU-Fyn 03.09.2020 
 

Til stede: Kurt, Line, Morten, Damir, Ali, Carsten, Lisbeth, Peter, Nina, Birgitte, Per, Katrin, Niller, Maria, Poul, Erik, Bent. 

 

Dagsorden 

 

1.                         Valg af dirigent og referent  

2.                         Bestyrelsens beretning  

3.                         Regnskab  

4.                         Indkomne forslag  

5.                         Fastsættelse af kredskontingent 

6.                         Valg af kredsformand (i ulige år)  

7.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8.                         Valg af bestyrelsessuppleanter  

9.                         Valg af kritiske revisorer  

10.                       Valg af revisorsuppleanter  

11.                       Eventuelt  

 

Ad 1)  

Dirigent: Niller 

Referent: Peter 

 

Ad 2) 

Kurt aflagde beretning. 

Kredsen har 46 medlemmer, heraf 10 pensionister. 

Alle kommuner, på nær Ærø og Langeland er repræsenteret i kredsen. 

Vi er repræsenteret i hovedbestyrelsen. 

Vi har afholdt et vellykket socialt arrangement d 4. december med musik og mad. 

Vi har været på 3-dags studietur til Belgien med temaer om ungedemokrati og andre måder at arbejde med børn, unge 

og ældre i de samme rammer. 

Ungdomsskoleledere har været på kursus i COK om udarbejdelse af ny ungdomsskoleplan. 

Kurt har valgt at trække sig som kredsformand, efter 16 år i bestyrelsen, da han er gået på pension pr. 31. august. 

Beretningen er godkendt. 

 

Ad 3)  

Line fremlagde regnskabet, da Tina var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. 

Regnskabet er godkendt af revisorerne. 

Regnskabet balancerer. 

Budget for 2020 er rundsendt før generalforsamlingen. 

Regnskabet er godkendt.  

 

Ad 4)  

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 5)  

Kredskontingent er uændret. 

 

Ad 6) 

Morten Schlegelberger blev valgt som ny formand for Kreds Fyn  

 

Ad 7) 

Der skal vælges 2 nye medlemmer, da Tina og Peter stopper i bestyrelsen. 

1. Lisbeth der er suppleant for Kurt går i utide. Og for Kurt skal træde ind i næste periode, da  

Lorea fra Middelfart, Ali fra Odense og Ole fra Svendborg blev valgt som nye i bestyrelsen. 

 

Ad 8) Bestyrelsessuppleant blev Lisbeth fra Nyborg samt maria fra Odense. 

 

Ad 9) Erik og Per blev valgt som kritiske revisorer. 

 



Ad 10) Kurt valgt som revisorsuppleant 

 

Ad 11) Tina og Peter fik hhv. hvid- og rødvin for deres arbejde i bestyrelsen. 

Kurt fik også lidt rødvin med tak for sit arbejde som formand.  

Der er årsmøde d. 8. september i LU, hvor Fyn igen er godt repræsenteret. Brian og Birgitte vil gerne genopstille til 

bestyrelsen. 

Niller fik og tak og rødvin for sin formidable ordstyring af generalforsamlingen. 

  


