
 
 

 
 
Generalforsamling d. 29. april 2014. 

Forud for generalforsamlingen var Sven Worm inviteret til at komme og fortælle om sin rejse til Tanzania, hvor 
han sammen med sin søn og 3 andre rejsefæller besteg Kilimanjaro i løbet af 6 dage. Til de medlemmer, der gik 
glip af denne interessante rejsebeskrivelse, er der på denne hjemmeside www.lwbirds.dk et lille indblik i de 
udfordringer, de mødte på turen. 

Generalforsamlingen 

I generalforsamlingen deltog 13 medlemmer. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. 

Valg af dirigent og referent.  
Kristian Rafn Sørensen blev valgt som dirigent.  

Irene Rasmussen blev valgt som referent. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i henhold til gældende vedtægter i form af 
nyhedsbrev til samtlige medlemmer. 

Bestyrelsens beretning. 
Formanden af lagde bestyrelsens beretning. 

I beretningen blev nævnt følgende: Foreningen består af 26 single og 27 familie medlemsskaber, hvilket er under 
det forventede. Dette giver et underskud i regnskabet for 2013. 

Gennem det forløbne år har der været problemer med at få mails frem til medlemmerne, når korrespondancen 
foregår gennem Conventus, der er det EDB program foreningen anvender efter anbefaling af DGI. 

Skiltningen med oplysning om foreningen er fornyet i lokalområdet. 

Formanden har deltaget i møde  med ”2 sogne”, hvor der skulle drøftes initiativer til aktiviteter i landområderne. 
Her blev det tidligere forslag om en skovhytte genoplivet, navnet er nu ændret til ”naturcenter”. Forslaget om 
etablering af et naturcenter i Bildsø skoven er sendt til Slagelse Kommune. 

Et tilbageblik på ”året der gik”. 

Der har været professionelle instruktører på Fitness banen alle søndage fra maj til oktober. 

Flere medlemmer deltog i en forårstur til Skælskør Lystskov. Der har været en tur til Bisserup og Skælskør. 
Fitnesspladsen er renoveret, 3000 foldere med foreningens aktiviteter er omdelt med hjælp fra 22 medlemmer. Der 
har været afviklet 2 kurser i kajakroning. Der har været god gang i udlejningen af kajakker. De fælles torsdag ture 
i kajakken har været gode. Der har været kajakture bl.a. med sejllads i Københavns kanaler. Yogaen har været en 
succes. Bike & Fitt holder består nu af 3 medlemmer. Julegåtur d. 01. december. 

Stormen Bodil væltede træer faretruende tæt ved shelteren i Bildsø skoven, der skete dog ingen skade. 

Formanden rettede en stor tak til medlemmerne for deres hjælp til de forskellige aktiviteter og en særlig stor tak til 
Karsten for hans initiativer omkring kajakturerne. 

http://www.lwbirds.dk


Det blev fremsagt forslag fra medlemmerne om, at anvende Facebook og SMS som kommunikationsvejen til 
medlemmerne. 

Drøftelse om hvorvidt foreningen skal være en lille eksklusiv ”klub” for de lokale eller en større forening, der kan 
holde et stabilt medlemstal med den udskiftning, der naturligt er i en forening. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2013. Regnskabet viser et underskud på kr. 4.730 og en 
egenkapital er på kr. 9.108,70. 

Regnskabet blev godkendt. 

Behandling af indkomne forslag. ( Herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer) 
Et medlem har fremsendt forslag om, at vedtægterne konsekvensrettes således at alle de steder, der står ”klub”, 
erstattes med ordet ”forening”. Samt at kasseren erstattes med kassereren. 

Bestyrelsen foreslå, at alderskriteriet for passive medlemmer udgår, samt at vedtægterne konsekvens ændres 
p.gr.a. restriktioner omkring sikkerhedsregler for sejllads. Da foreningen opkræver leje for brug af foreningens 
kajakker, betragtes dette som erhvervsmæssig sejllads. 

 De fremlagte forslag til ændring af foreningens vedtægter blev vedtaget. 

Forelæggelse af bestyrelsens forsalg til budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent for det 
indeværende år. 
Budgettet tager udgangspunkt i 80 medlemmer. Forslaget til budget for 2014 blev gennemgået. Bestyrelsen 
foreslår at kontingentet hæves således at et single medlemsskab koster 250 kr pr år, og et familiemedlemsskab 
koster 400 kr pr år. Budgettet og bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Der var under dette punkt tilkendegivelse fra medlemmerne om, at medlemmer skal hverves ved ”mund til øre ” 
metoden. Omdeling af foldere giver ingen nye medlemmer. 

Valg af formand. 
Sven Heiner genvalgt som formand for foreningen. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Kirsten Nielsen og Jens Juul-Olsen blev begge genvalgt. 

Valg af 1 – 2 suppleanter. 
Vivi Jensen og Niels Hertel Jensen blev genvalgt. 

Valg af revisor og revisor suppleant. 
Ole Christiansen blev valgt som revisor og Leif Sachmann genvalgt som revisor suppleant. 

Evt. 
Medlemmerne takkede bestyrelsen for deres store arbejde. Bestyrelsen takkede formanden for hans ukuelige 
energi og initiativer i forhold til foreningen. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at rette en tak til dirigenten. 

Referatet fra generalforsamlingen er skrevet i foreningens protokol med dirigentens og referentens underskrift- 

 

Irene Rasmussen 


