Den Dansk-Græske kulturforening Argonaftes` generalforsamling 2015.02.08.
Referat.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Kontingentfastsættelse for 2016.
5. Valg til bestyrelse. På valg er Lisbeth Grafmøller, Jytte Andersen og Lone Bang.
Lisbeth og Jytte ønsker ikke genvalg.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor(er).
8. Indkomne forslag(forslag fra bestyrelsen ( se den udsendte dagsorden til
generalforsamlingen).
9. Eventuelt
Jytte bød velkommen til alle fremmødte og gik straks over til dagsordenen.

Ad. 1 Bodil modtog valg til ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var
indkaldt efter gældende regler.

Ad. 2 Vasilis bød velkommen og gav ordet til næstformanden som gennemgik
beretningen, ( udlagt på hjemmesiden).
Herunder takkede Lisbeth for alle de år hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet.
Vasilis takkede Jytte, Lisbeth og Birthe for deres arbejde i vores forening og

delte gaver ud til Jytte, Lisbeth og Birthe som også modtog æresdiplomer for deres
store arbejde i foreningen.
Ad. 3. Regnskabet blev godkendt enstemmigt og Bodil takkede Jytte for hendes
arbejde som kasserer i bestyrelsen.
Ad. 4. Kontingentet blev fastsat til: Kontingentfri for alle medlemmer i 2016 og
ellers samme kontingent som det tidligere år.
Ad. 5. Lisbeth og Jytte modtager ikke genvalg, Lone blev genvalgt,
Ad. 6. Birthe modtager ikke genvalg og Lisbeth blev suppleant.
Ad. 7. Valg af revisor, Viggo blev valgt.
Ad. 8. Samtlige forslag fra bestyrelsen blev vedtaget, ( hvilke står på den udsendte
dagsorden til generalforsamlingen.)
Ad. 9. Der var ingen punkter til dagsordenen, men Bodil sagde mange tak til Jytte og
Lisbeth for deres kæmpe engagerede arbejde i foreningen som henholdsvis kasserer
og næstformand. Bodil erindrede mange år med masser af fantastiske oplevelser
/arrangementer i foreningen, hvor Jytte og Lisbeth var primus motor.
Lone takkede Lisbeth og Jytte for det store arbejde de har lavet i bestyrelsen og for
den støtte de gav da hun som nyt medlem kom ind i bestyrelsen.
Derefter gik vi over til årets bankospil hvor der i år var mange flotte gaver at vinde.
Foreningen forestod med noget spiseligt fra det græske køkken til de fremmødte
medlemmer og det var en hyggelig afslutning på generalforsamlingen.

Referent Lone

