Miljø og Jordstråleforeningen i Danmark

Generalforsamling i Hvidovre lokalafd. Afholdes Lørdag 3. marts 2012 kl. 10:00.
Mødested: Henning Juhl
Grænsevej 49
2650 Hvidovre
Dagsorden for generalforsamlingen

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

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Takkede Henning Juhl, fordi
generalforsamlingen igen kunne holdes i Hvidovre.
1. Valg af dirigent :Henning Juhl
2. Formandens beretning. KB hallen brændte, desværre men fik tilbudt Bella Centret,
desværre blev Henning syg så der blev ingen udstilling og pengene var tabt. Der har været
udstilling i Gilleleje, som gik godt. Foreningen har også været i Øksenhallen, der var nogle
opmålinger, men ikke det store. Erik og Johnny stod for standen. LNS havde sørget for
pladserne. Kommentarene var at Øksenhallen ikke er et godt sted, at være.
Formandens beretning blev godkendt
3. Regnskab: Henning gennemgik regnskabet da Kate var fraværende. Der er ikke rigtig
noget lager tilbage af penduler og pinde. Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg af formand: Formanden blev genvalg

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Hansen og Erik Andersen valgt for en 2 årig
periode.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jørgen Olsen og Steen Brase, på valg hvert år.
8. Valg af revisor: Vera fortsætter
9. Valg af revisorsuppleant: Beate
10. Eventuelt. Formanden spørger om hvad skal foreningen i fremtiden. Der er Hvidovre
messe 13-14. oktober 2012. Henning deltager.
Henning meddelte at Orla vil gå af som formand. Er meddelt i Jordstråle bladet at Orla
gerne vil fortsætte i foreningen.
Vera forslog, at man kunne komme ind under LNS, som en underafdelig. Man kan stadig
holde møder hos Henning. Det kan være en stor fordel, når vi nu ikke er så mange
medlemmer tilbage i foreningen.
Formanden suspenderede mødet da han skulle hente frokosten.
Hvorfor blev der ikke ringe til bestyrelsesmedlemmerne, om de kunne overtage
udstillingen da formanden er syg, dette blev taget i efterretning.
Mødet afsluttede som sædvanlig med en god frokost.

