Miljø og Jordstråleforeningen i Danmark

Generalforsamling i Hvidovre lokalafd. Afholdt lørdag 8. marts 2014 kl. 10:00.
Mødested: Henning Juhl
Grænsevej 49
2650 Hvidovre
Inden vi sartede mødet blev der afholdt et minuts stilhed for Erik Andersen og Kate.
Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent + referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af kasser
7. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent + referent:Henning Juhl + Pia Brøndal
2. Formandens beretning: I året der er gået har landsforeningen til deres 25 års jubilæum
inviteret Hvidovre afdelingen til en komsammen med underholdning af Jytte Abildstrup.
Det var en dejlig dag. Der bliver i år deltagelse på flere messer. Vi skal have nyt blod til
disse messer, da de tidligere jo er blevet noget ældre. Formanden spørger om der er nogle
der kan deltage til Hvidovre messe. 11-12. oktober 2014. Kurt vil gerne stå for messen.
Formanden havde desværre ikke mere at berette, da aktivitets nivue har været lavt i det
sidste år. Kommentarer til beretning, den var meget kort.
3. Regnskab: Blev fremlagt og desværre ikke godkendt da nogle af beløbene skulle havde
været bogført under landsforeningen og ikke Hvidovre afdeling.
4. Indkomne forslag: Ingen
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af formand: Henning Juul
Valg af kasser: Henning Juul
Valg af bestyrelsesmedlem: Jørgen Hansen og Jørgen Olsen (på valg i 2016)
Valg af bestyrelsessuppleant: Steen Brase og Johnny Wulff (vælges hvert år)
Valg af revisor: Vera

10. Valg af revisorsuppleant: Beate
11. Eventuelt: Spsm. Til bladet, bliver der noteret noget om, at man gerne vil anmode yngre
kræfter om at være foreningen behjælpelig. Kurt svarede at der var nogle som havde
forespurgt om hvordan med (kursus) opmåling med sten og pinde. Jørgen Olsen, når man
sover så danner hjernen hulrum, hvor væsken kan komme ud. Så hvis man ikke får renset
ud, bliver man hurtigere dement. Ligeledes skal man heller ikke falde i søvn med hoved på
computeren. Jørgen Wulff siger tusinde tak for de 25 år hvor du Henning har udført et stort
arbejde i foreningen.
Mødet afsluttede som sædvanlig med en god frokost.

