
 
 

Referat af generalforsamling 19.1.2023: 

 

41 deltagende medlemmer. Helle Drastrup referent. 

 

• Kirsten Munch bød velkommen 

 

Vi mindedes de afdøde kolleger siden sidste møde: 

Flemming Høyer, Asta Simony, Henriette Eva Reim, Erling Moe Thomsen, Karen Lise 

Rask, Rigmor Fjellander, Erling Persson, Gerda Aggerholm – et minuts stilhed…….. 

 

• Valg af ordstyrer – bestyrelsen foreslog Preben Bildtoft, som heldigvis var  

villig. 

 

• Årets gang ved Ole Bygbjerg 

5.9.2022 var vi på en dejlig tur til Kalundborg Kirke med vores egen guide, dernæst 

gjaldt det Dyrehøj Vingård ved Røsnæs, hvor vi gik på markvandring og kiggede på 

vinstokke. 

Vi spiste en dejlig frokost på stedet, og mange indtog adskillige smagsprøver 

i gårdbutikken og købte delikatesser såsom lækre oste, chokolade og vin. 

 

Planer for 2023?? Vi delte spørgeskemaer ud til deltagerne, som blev bedt om at 

udfylde dem – enten med navn eller aldeles anonymt. 

Det drejer sig om deltagernes stillingtagen til vores ekskursioner og meget gerne 

ideer til nye udflugtsmål. 

Bestyrelsen vil kigge det hele igennem og forsøge at komme frem til nogle 

konklusioner, da vi helst ikke vil betragtes som magtfuldkomne.  ☺☺☺ 

 

 



• Regnskabet ved Pernille Bøgedal 

Vi modtager som sædvanligt 16 000 kr fra foreningen, og disse forsøger vi at bruge 

så klogt som muligt. Vi har forespurgt kassereren for GKL, om der var mulighed for et 

lidt større beløb, men svaret var desværre nej. 

 

• Kolonierne ved Helle Drastrup 

 

Ophold på Vesterhavsgården er desværre ikke en mulighed i 2023, da kolonien er sat 

til leje i almindelig handel og vandel. 

Heldigvis har vi alligevel fået tre perioder tildelt, som følger: 

 

Solgården i uge 22 med 17 deltagere 

Broager i uge 25 med 18 deltagere 

Solgården i uge 32 med 26 deltagere 

 

Prisen for opholdet er steget en anelse, nemlig til 1600 kr. 

 

En praktisk bemærkning: der er ikke lade-standere til elbiler ved nogen af kolonierne, 

men selvfølgelig ved den nærmeste by. 

 

Vi mener at have trykket på de rigtige ”vejr-knapper”, så der er udsigt til tre dejlige 

ophold i solskin! Vi glæder os i hvert fald! 

 

• Valg til bestyrelsen 

Kirsten Melchiorsen, Kirsten Munch, Pernille Bøgedal, Jens Andreasen, Ole Bygbjerg 

og Helle Drastrup var alle villige til genvalg, og det blev vi så! ☺ 

 

• Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Efter mødet gennemgik bestyrelsen de uddelte spørgeskemaer, og jeres mange fine 

besvarelser og gode idéer vil blive gemt i en idé-bank. 

Jeres arbejde har ikke været forgæves, vi læser, lytter og vender snart tilbage 

med vores næste program! 

 

 

Vi har reserveret Restaurant Strandlund til næste generalforsamling 18.1.2024, så 

det kan I allerede skrive i jeres kalendere nu! 


