
Referat af forsinket (grundet covid-19) generalforsamling i Torsdagsklubben torsdag, den 2.9.202L kl 14.00 i

Bisserup Forsamlingshus.

Formand Kirsten Thinggaard bød velkommen til denne sent afholdte generalforsamling, der begyndte med

kaffe, lækre lagkager lavet af Kisser og Lise og salg af lodsedler.

Før kaffen fortalte Kim Marker om et besøg, han havde aflagt dagen før hos Alice Wedel, der nu bor på et
plejecenter/ældrebolig i Slagelse, hvor hun er glad for at være. Hun havde det fysisk godt, men

hukommelsen svigtede en del. Hun var glad for besØBet.

Under kaffen sang forsamlingen: Septembers himmel er så blå. Og det passede så absolut. ,

Dereft er indledte Kirsten Thinggaa rd generalforsamlingen.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Yngve Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at skønt den blev afholdt noget

forsinket, er der intet i vejen for, at den kan afholdes og at den er beslutningsdygtig.

Punkt 2. Valg af stemmetællere.
Valgt som den eneste blev Kisser.

Punkt 3. Formandens beretning.
Formand Kirsten Thinggaard aflagde beretning for sæson 2019/2A.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

Lykke orienterede om de finansielle transaktioner i 2020, Torsdagsklubben har p.t. en formue på godt

47.OOO kr .Regnskabet godkendtes. Kontingentet er uændret kr. 150,-.

Punkt 5. lndkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 6. Valg af bestyrelse.

Lykke og Else-Margrethe er begge på valg. De genvalgtes med akklamation. Revisor Yngve Christensen
genvalgtes.

Punkt 7. Eventuelt.

Kirsten Thinggaard mente, at næste års løvspringstur også ville blive rigtig hyggelig, og bad de

tilstedeværende komme med forslag til foredrag m.v.

Kl. 14.50 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Kirsten Thinggaard

takkede dirigenten, og efterfølgende begyndte trækningen af præmierne til det solgte lotteri.

Sluttelig består bestyrelsen af følgende:

Kirsten Thinggaard, Lykke Jensen, Else-Margrethe Marker, Nina Hoffmann, Annette Rasmussen, referent og

suppleant Korna Rasmussen.


