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Start kl. Ca. 1800 

 
1. Valg af dirigent 

a. Rene 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed. 

a. Ok, via hjemmeside. 

3. Formandens beretning. 

a. Ved Lennert.  

i. SEE2010 med et fint TV-spot, som er lagt på 

nettet, se under billeder på hjemmesiden 

ii. Norges tur hos Øystein (Nær Hammar) rigtig 

gæstfrie dejlig tur. 

iii. Bestyrelsesmøde hos Pia, Ideen om Bornholm 

opstod, da vi snakkede om hvor vi havde 

været, og er ved at producere kort over de 

steder vi har holdt træf. 

iv. Fælleslejr i 2012 

v. Efterlyser en der vil hjælpe med at lave en 

hjemmeside. 

4. Godkendelse af beretning. 

a. Godkendt 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

a. Regnskabet godkendes. (Se bilag) 

6. Næste års arrangementer debatteres. 

a. Fuglbjerg 8.-10. juni 2012 Mads Taters Klan 
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b. See 2012, Uffe evt. samarbejd med Kim R. Vi vil 

gerne tilbyde noget til lejeren 10-12 der nok gerne 

vil besøge Scoutriders på lejeren. 

c. 19.-21. aug. 2011 Norgestræf  

d. 24.-26. aug. 2012 Norgestræf  

7. Indkomne lovforslag. 

a.  Intet. 

8. Andre forslag som ønskes vedtaget. 

a. Intet. 

9. Godkendelse af næste års kontingent. 

a. Kontingent 50,- og træf 250,- 

10. Valg til bestyrelsen. 

a. Lennert, Ja 

b. Svend, Ja 

c. Tina, Ja 

d. Erling, Nej 

e. Anne, er valgt for 1 år. 

f. Suppleant Pia, Ja 

11. Valg af 2 revisorer. 

a. Erik Pedersen 

b. Niels Markussen 

12. Eventuelt. (Her kan ytres men ikke vedtages) 

a. Rene takker Erling for hans store arbejde. 

b. Spørgsmål om at kunne købe andet end T-shirt, evt. 

trøjer. Et stort ønske om andre PR ting 
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c. Poul fik overbragt en flaske Norsk ”Drink”, da hans 

”interesse” for drikken bar blevet bemærket af 

vores Norske venner. 

d. I 2013 er der lands træf i Norge, mere info senere. 

e. (5. juni er grundlovsdag så derfor en dag ekstra 

som en mulighed)-6.-7.- til 9. juni 2013 træf på 

Bornholm, Poul og Ulla vil gerne arbejde på ideen 

f. Snak om træf i Tydal i Tyskland, som der hvis pt 

ikke er den store interesse for. 

Slut kl. 19:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til referatet fra generalforsamlingen d. 18. juni 

2011 i Herslev: 

 


