
Referat       
Generalforsamling i Green Card 2rsdag den 12. oktober 2021 
 
Tid og sted: Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18.00, S8en 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om den forløbne sæson (Formanden) 

3. Regnskab (Kassereren) 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Forslag fra medlemmer: 
Alle forslag modtaget ind8l to uger før generalforsamlingen anses for reIdigt afgivet.  

Forslag fra Bestyrelsen: 
Ingen forslag 

5. Godkendelse af budget, herunder forslag 8l kon8ngent (Formanden) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kirsten Rønø og Kaare Ulbak er på valg – genops8ller 

7. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1  Valg af dirigent 
Formanden foreslog Karsten Frigaard, som blev valgt. Dirigenten havde ingen kommentarer 8l indkaldelsens 
lovlighed i henhold 8l vedtægterne. 

Ad pkt. 2  Formandens beretning 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 3  Regnskab 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 4  Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne af Green Card. 

Bestyrelsen havde ikke fremsat nogen forslag. 
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Ad pkt. 5  Godkendelse af budget, herunder forslag 2l kon2ngenter  
Formanden gav ordet 8l kassereren, som fremlagde næste års budget. Med et kon8ngent på DKK 200,-
hviler økonomien i sig selv, og der er en passende reserve. BudgeYet blev godkendt.  

Ad pkt. 6  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Kaare og Kirsten R blev genvalgt. 

Ad pkt. 7  Eventuelt 
Der blev spurgt 8l frem8dige lokaleforhold og adgangsforhold 8l S8en. Kirsten S og Kirsten R har deltaget i 
brugermøde for S8en og har herfra informa8on om, at S8en sandsynligvis vil blive benyYet som hid8l de 
næste 3 – 5 år, måske mere. Der kan næppe herske tvivl om, at kommunen også eZer en evt. flyning af 
ak8viteterne i S8en vil s8lle bridgelokale 8l rådighed for bridgeklubberne. Parkeringspladsen vil blive 
færdiggjort og belysning om aZenen etableret. Af hensyn 8l aZenbrugerne vil man holde dørene åbne 
længere end 8l kl. 17.  

Der blev udtrykt 8lfredshed med håndteringen af Corona-situa8onen og bestyrelsens øvrige arbejde.
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