
 
 

Referat af generalforsamling torsdag den 21. november 2019 
 

35 medlemmer tilstede. 
 

1. Valg af dirigent 

Erik Thalling bød velkommen og foreslog som ordstyrer Ole Andersen, der blev 
enstemmigt valgt. 

2. Formandens beretning 
Erik Thalling aflagde som formand sin mundtlige beretning for året og den skrift-
lige beretning uddeltes ved mødet. Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab 
Kasserer Charlotte Falsmar fremlagde regnskabet. Vi kom ud af året med et 

overskud på 10.853 kr. og egenkapitalen var ved årsskiftet på 45.356 kr., hvilket 
er et godt stykke over et års kontingentindbetaling. Turen til Vadehavet endte op 
med et lille overskud på 3.068 kr. Det kommende år kan således gås i møde med 

fortrøstning for foreningen. Regnskabet blev godkendt. 
4. Fastlæggelse af kontingent 

Ud fra et budget for 2020 uden store økonomiske forandringer i forhold til 2019 
foreslog bestyrelsen uændret kontingent– nemlig 250 kr. pr. husstand, 150 kr. for 
enkeltmedlemsskab og gratis for unge under 18 år og studerende. Dette blev ved-

taget. Budgettet blev vedtaget. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Anders N. Michaelsen og Charlotte Falsmar blev genvalgt til bestyrelsen for 2 
år. Desuden stillede Paul Erik Schlüter, Janne Møller Christensen, Vibeke 
Hansen og Mikael Landt op og blev valgt. Bestyrelsen er derved til vores store 

glæde atter fuldtallig. Som suppleanter valgtes Per Olsen og Kirsten Sørensen. 
Som ressourcepersoner meldte Hanne Ertmann Hansen og Merete Andersen 

sig.  
6. Valg af revisorer 

Leif Møller-Hansen blev genvalgt for 2 år. 

7. Valg af revisorsuppleant  
Tyge W. Kjær blev valgt. 

8. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

9. Eventuelt 

Hans Mølbæk blev takket for sin store indsats i 10 år i besty-
relsen og fik overrakt et gavekort til Naturbutikken. 

 
Formanden takkede dirigenten for et godt møde. 

______ 
 

Efter pause med kryddersnapsesmagning m.m. lavede Flemming Rune efterfølgende 
en meget underholdende beskrivelse af arbejdet med Naturkanalen. 

 

Efterfølgende konstituering 
 

Erik Thalling, formand 
Janne Christensen, næstformand 
Paul Erik Schlüter, sekretær 

Charlotte Falsmar, kasserer og PR 
Anders N. Michaelsen  

 

Vibeke Hansen 
Mikael Landt 
Per Olsen, suppleant 

Kirsten Sørensen, suppleant  
 

Referent Charlotte Falsmar
 


