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Der deltog 15 medlemmer/støttemedlemmer/frivillige 

Referat fra KGGO’s Generalforsamling 11. feb.2016 kl. 18.00 på Gråsten Plejecenter 

1) Valg af dirigent:  

a. Svend Schütt blev valgt. 

 

2) Valg af referent:  

a. Angela Petersen blev valg. 

 

3) Valg af 2 stemmetæller:  

a. Ingen blev valgt da der kun var afstemning med håndsoprækning.  

 

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 

fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram:  

a. Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen 

b. Det er vedtaget at medlemmerne skal til Bakken den 7. jun. Danfoss 

Unnivers, dato ikke fastlagt, Henning Callesen foreslog en tur i Gråsten 

slotshave til sommer når blomsterne er sprunget ud, og derefter, et besøg 

på Det Gamle Rådhus, Det gamle Apotek eller huset Ras, det var der 

stemning for at arbejde videre med. 

   

5) Eventuelle indkommende forslag: 

a. Det er i foreningens vedtægter ikke blevet taget højde for at Formand og 

Kasserer ikke bør være på valg samme år. Derfor lyder forslaget på at 

vedtægternes § 7 stk. 1 ændres fra: 

Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor 

generalforsamlingen af en bestyrelse på 

max. 7 personer, heraf vælges de 5 på generalforsamlingen tillige med 2 

suppleanter, de øvrige 2 pladser 

stilles til rådighed for repræsentanter fra kommuner, som yder økonomisk 

støtte til foreningen, dog max. 1 

Repræsentant pr. kommune, som kommunen selv vælger og udskifter. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således: Valg af 2 

bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige 

årstal. 

Suppleanter vælges for 1 år. Dog undtaget kommunens repræsentanter, som 

deltager i bestyrelsen i det 

Omfang foreningen modtager økonomisk støtte fra kommunen. 
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Til: 

Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar over for 

generalforsamlingen af en bestyrelse på 

max. 7 personer, heraf vælges de 5 på generalforsamlingen, de øvrige 2 

pladser 

stilles til rådighed for repræsentanter fra kommuner, som yder økonomisk 

støtte til foreningen, dog max. 1 

Repræsentant pr. kommune, som kommunen selv vælger og udskifter. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således: Valg af 2 

bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige 

årstal. Formand og Kasserer vælges for 3 år Formanden er således på valg 

et år efter Kassereren. 

 

6) Fastsættelse af kontingent + støttemedlemmer: 

a. Medlemskontingent og støttemedlemskontingent forbliver uændret, 

således at kontingentet er: 

200,- årligt for Medlemmer og 100,- årligt for Støttemedlemmer. 

 

7) Valg af bestyrelse (på valg er Herluf Andersen, som ikke ønsker genvalg) 

(bestyrelsen anbefaler ikke at besætte posten igen, da der så er 5 

bestyrelsesmedlemmer tilbage, hvilket bestyrelsen ser som at være passende.) 

a. Dette var der enighed omkring. 

 

8) Eventuelt 

a. Vel nok det punkt længst på dagsordenen hvor alt kan diskuteres og intet 

kan besluttes, vi kom hvidt omkring, og mange fik svar på spørgsmål. 

 

Svend takker for god ro og ården. 

 

 

Bestyrelsens sammensætning ser nu således ud: 

 Formand: Svend Schütt (på valg i 2017) 

 Kasserer: Thomas Lorensen (på valg 2019) 

 Bestyrelsesmedlem: Ragnhild Nissen (på valg i lige årstal) 

 Bestyrelsesmedlem: Christen Mathiesen (på valg i lige årstal) 

  Bestyrelsesmedlem: Margrethe Friis (på valg i ulige årstal) 
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