
 

Referat fra Generalforsamlingen 

3. mars 2017. 

Antall fremmøtte: 86 Antall fullmakter: 2  Totalt:  88 

Sak 
nr 

Sak Beskrivelse av saken 

1 Åpning 17:00, styrets leder opplyste om at antallet 
frammøtte ikke var tilstrekkelig til at 
generalforsamlingen var beslutningsdyktig og 
opplyste om at det ville bli ny innkalling 17:30 
17:30 
2. gangs innkalling: Styrets leder ønsket 
velkommen og erklærte ar generalforsamlingen 
nå var beslutningsdyktig. 
 

2 Godkjenning av 
innkalling og dagsorden 

GF godkjente innkallingen og dagsordenen 

3 Konstituering Generalforsamlingen ble konstituert som følger: 

   

 Valg av møteleder Styrets forslag til møteleder var Christian 
Christiansen, han ble enstemmig valgt 

 Valg av referenter  Styrets forslag til referenter var  Inger Minde og 
Reidar Eriksen, de ble enstemmig valgt . 

 Valg  av tellekorps Styrets forslag til tellekorps var Paul Iversen, 
Gudveig Rekdal og Harald B. Minde, de ble 
enstemmig valgt. 

 Valg av 
protokollunderskrivere 

Aase V. Nielsen og Per Lissner ble foreslått som 
underskrivere av protokollen, og de ble 
enstemmig valgt. 

4 Styrets årsberetning Ble lest av leder Magne Pedersen.  
Medlem 502 Svein Jensen mener at klubbens 
økonomi er meget god med mye penger i banken 
og et nesten nedbetalt klubbhus. Derfor har 
klubben god råd til å donere penger uavhengig av 
årets budsjett. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning. 



 

5 Arrangementskomiteens 
årsberetning 

Leder i AK Aase V. Nielsen gjennomgikk 
hovedpunktene i årsberetningen. AK høstet ros 
fra flere medlemmer. For øvrig ble årsberetningen 
tatt til etterretning. 

 
6 

 
Andre årsberetninger 

 
Slektsforskning 
Bente Halvorsen leste årsberetningen 
Har ingen utgifter eller noen inntekter pr. dato. 
Derfor har de ikke noe regnskap eller årsmøte. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning. 
 
Hjelpegruppa. 
Ellen Sæterøy leste årsberetningen fra 
hjelpegruppa.  
Medlem 156 Bjarne Austgulen vil at navnet på de 
som arbeider i hjelpegruppa skal være med i 
rapporten. 
Medlem 1003 Gudveig Rekdal etterlyser også fullt 
navn og medlemsnummer på de som arbeider i 
hjelpegruppa. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning. 
 
Bridgegruppen. 
Gunnar Halvorsen gjennomgikk årsberetningen. 
Årsberetningen tatt til etterretning. 
 

7 Revidert regnskap Magne Pedersen gjennomgikk regnskapet, og 
besvarte spørsmål fra medlemmene. 
Medlem 1003 Gudveig Rekdal syntes kasserer 
hadde gjort en flott jobb med et greit og 
oversiktlig regnskap, men lurte på hvorfor det var 
brukt «bare» ca 1400 euro på post 7400, på tross 
av at fjorårets generalforsamling bevilget 2100 
euro. 
Magne Pedersen forklarte at dette kun er en 
regnskapsmessig sak og at de «siste» 700 euro blir 
utbetalt. 
For øvrig ble regnskapet enstemmig godkjent. 



 

8 Forslag fra medlemmer Medlem 1012 Edith Dolmen Gilje leverte et 
forslag om å heve kontingenten til 25 euro, hvorav 
5 euro øremerkes hjelpegruppa. 
Dette forslaget var tatt opp av styret i et møte før 
generalforsamlingen og styret anbefaler ikke 
dette forslaget. 
Medlem 700 Roy Strøm syntes det var et flott 
forslag og støtter dette. 
Medlem 501 Svein Jensen støtter ikke forslaget og 
vil ikke låse en økt medlemsavgift til hjelpegruppa. 
Medlem 1003 Gudveig Rekdal er imponert over 
arbeidet til hjelpegruppa, men er likevel imot 
dette forslaget. Hun mener det finnes alternative 
løsninger som kan skaffe hjelpegruppa inntekter. 
Dette må utredes nærmere. 
Medlem 578 Harald B. Minde mener dette kan 
løses enkelt ved bare å putte penger på 
hjelpegruppas sparebøsse i klubben. 
 
Avstemming over forslaget fra Edith D. Gilje ga 
følgende resultat: 
Forslaget falt mot 11 stemmer. 

9 Budsjettforslag for 2017 Magne Pedersen gikk gjennom budsjettet. 
Klubben krever ikke avkastning, derfor leveres et 
0-budsjett. 
Medlem 501 Svein Jensen mener at budsjettet er 
for lite «offensivt», og mener at bl.a. post 3450 
Loddsalg, bør økes med 3500 euro og at post 7400  
Bevilgninger og gaver (til hjelpegruppa) bør økes 
med 2100 euro. 
Medlem 1003 Gudveig Rekdal mener at styret har 
laget et nøkternt budsjett, men at inntektene  
(post 3450) kan økes noe. 
Medlem 501 Svein Jensen leverte sitt forslag 
skriftlig og avstemming gav følgende resultat: 
Forslaget fra Svein Jensen ble vedtatt med 45 
stemmer for og 43 stemmer imot. 

10 Valg Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt 
med akklamasjon for alle verv. Resultatet ble slik: 



 

Styret: 
Leder               Magne Pedersen   1år ikke på valg 
Nestleder        Rolf Solheim          1år ikke på valg 
Kasserer          Ellen Sæterøy        1år ikke på valg 
Sekretær         Reidar Eriksen       1år ikke på valg 
Styremedl.      Harald B. Minde    2 år 
Varamedlem   Inger Minde           1 år 
Varamedlem   Jørgen Jørgensen  1 år 
Varamedlem   Edith D. Gilje          1 år 
Revisorer:  
                          Svein Jensen           1år ikke på valg 
                          Bjørn Løvås             2 år 
 
 
 
 
Aktivitetskomite 
                         Bjarne Austgulen  1år ikke på valg 
                         Bjørn A. Ohnstad   1år ikke på valg 
                         Halvor Bjørnebye  1år ikke på valg 
                         Sissel Tho                1år ikke på valg 
                         Sigrid Hanseth        1år ikke på valg 
                         Jon Reutz                1 år ikke på valg 
                         Inger Sjursen          2 år 
                         Paul Iversen            2 år      
                         Gunnar Halvorsen  2 år 
 
Valgkomite 
                         Olaug Marø               1 år 

                         Eigil Arntun                1 år 

                         Audun Jakobsen       1 år 

 

 
Generalforsamlingen for 2017 ble avsluttet ca 
klokken 1845. 

 
 

   



 
 

 

Aase V. Nielsen         Per Lissner 

Protokollunderskriver        Protokollunderskriver 

 

 

Inger Minde                              Reidar Eriksen 

Referent          Referent 

 


