København den 20. februar 2017

Generalforsamling 2017
Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Argonaftes søndag
den 19. februar 2017
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018.
5. Valg til bestyrelse. På valg er Vasilis Stefanou og Berit Jensen – begge modtager genvalg.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes fremlagt til afstemning, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
9. Eventuelt

Ad. 1: Jørgi Pedersen blev valgt
Ad 2: Vasilis fortalte om aktiviteterne i det forløbne år, hvor det første var en rejse til Volos
og Pilion-halvøen i foråret. Derudover har vi haft en græsk madlavningsdag, en søndag
eftermiddag med dans og hygge samt en aften i december med gløgg og pakkeleg.
Berit fortalte om medlemsudviklingen. Fem medlemmer, som har været med i mange år,
har valgt at melde sig ud, men med stor tak til Vasilis for mange gode oplevelser. Vi har i
løbet af 2016 fået ni nye medlemmer, så foreningen i øjeblikket har 38 medlemmer.
Ad. 3: Regnskabet udarbejdet af kasserer Berit Jensen og godkendt af revisor Steen
Viggo Jørgensen blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 4: Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på 100 kr. pr. medlem og 50 kr. for andre
medlemmer i samme husstand blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5: Vasilis Stefanou og Berit Jensen blev genvalgt.
Ad. 6: Lone Brith Folander og Anne Marie Biro Sørensen blev valgt som suppleanter.
Ad. 7: Steen Viggo Jørgensen blev genvalgt som revisor

Ad. 8: Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 9: Bestyrelsen takkede Jørgi Pedersen for arbejdet med vores hjemmeside og
overrakte ham en gave fra Grækenland som tak.
Bestyrelsen opfordrede endnu en gang medlemmerne til at komme med forslag til
aktiviteter.
Efter generalforsamlingen afholdt vi det traditionelle bankospil og sluttede af med middag
på restaurant Kreta. En stor tak til restaurant Kreta for husly og flotte gavekort som
præmier til vores bankospil.

Bestyrelsen februar 2017.

