
 

 

 

Referat af generalforsamling d.28/4 2012 

Formand Mikkel Pedersen (MP) byder velkommen. Inden dagsordnen påbegyndes, skal der deles priser ud. 

Årets fund:  

Gopika Pararajasingam (GP) præsenterer:  

Personen, der får prisen er medlem af damefodboldafdelingen. Hun har udviklet sig meget gennem de 

sidste 6 år og har lavet flotte præstationer for klubben. Prisen går til: Mie Pluzek.  

Årets Døvania: 

MP præsenterer:  

Den person, der får Årets Døvania, er medlem af en afdeling, der har været meget stille i lang tid. Men 

pludselig har afdelingen udviklet sig meget lynets hast og har tiltrukket flere nye medlemmer. Dette skyldes 

specielt ham, som vi kårer til Årets Døvania, på grund af hans engagement og initiativrighed. Prisen går til: 

Jesper Søndergaard. 

Jesper takker for prisen, men bemærker, at han aldrig havde kunnet udvikle afdelingen alene, så der er 

mange aktive medlemmer, der også skal takkes.  

Årets leder: 

GP præsenterer:  

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvem af udvalgslederne der har gjort det ekstra godt og har været specielt 

initiativrig. Alle lederne har jo gjort det godt, så vi var på jagt efter én, der har været specielt god til at 

motivere og aktivere. Vi er blevet enige om, at den person, prisen går til, netop har været en sådan leder. 

Prisen går til: Jonas Andersson.  

Æresmedlem: 

Ib præsenterer: 

Denne person var tidligere en meget talentfuld badmintonspiller og har også tidligere været meget aktiv i 

det, der nu hedder DDI. Personen var også med i det vi kalder for ”det sorte år”, 1983, men tog teten i 

bestyrelsen og var med til at føre Døvania videre. Personen har også været engageret i bowling i 35 år og 
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har været meget aktiv og medvirkende til mange stævner og turneringer. Personen har også været med til 

at få børn og unge på Kastelsvejskolen til at blive interesseret i bowling.  

Bowlingafdelingen er tidligere blevet kåret som årets hold, bl.a. på grund af denne person og personen er 

også selv blevet kåret som årets leder. 

Personen er altid meget hjælpsom, uanset hvad det drejer sig om. 

 I år fylder hun 70 år, men er stadig aktiv i bowlingafdelingen. 

Titlen som æresmedlem går til: Elly Noormagi 

Elly siger tak for titlen som æresmedlem, hun er meget overrasket og havde slet ikke forventet noget 

sådant. Hun fortæller, at hun bliver ved med at være aktiv og ikke har lyst til at stoppe med at bowle! Men 

nu er hun desværre skadet, så hun må holde en pause, men hun er sikker på, at hun vil blive ved med at 

bowle til hun bliver 90! 

Dagsorden: 

MP byder endnu engang velkommen, specielt til æresmedlemmerne og til repræsentanten for DDI. 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Lea Hyldstrup 

LH er valgt 

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Tinne Lund og Julie Faustrup som bisidder 

TL og JF er valgt 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 

Ib Steen Hansen og Anne Roslyng er valgt 

26 medlemmer er til stede.  

To forskellige muligheder for, hvornår noget er vedtaget. Er der tale om forslag til ændringer af 

vedtægter eller lignende, skal det vedtages med mindst to tredjedeles flertal. Er der derimod tale 

om andre beslutninger, skal der blot være simpelt flertal. 

 

Punktet evt. var ikke på den oprindelige dagsorden, så det skal godkendes. Punktet er godkendt 

som punkt. 

 

LH gennemgår reglerne for generalforsamling med hensyn til frister. Alle regler er overholdt, 

undtagen reglen om at årsregnskabet skal lægges ud til medlemmerne senest to uger før 

generalforsamlingen. Det var forsinket med 4 dage. Ifølge vedtægterne skal medlemmerne på 

generalforsamlingen godkende dette, for at bestyrelsen kan fortsætte. Der er dog flertal for at 

acceptere forsinkelsen.  

 



LH bemærker, at normalt stemmer vi ved håndsoprækning, men hvis bare et enkelt medlem vil 

have skjult afstemning, skal det gennemføres sådan.  

 

4. Årsberetningerne godkendes 

Alle årsberetninger skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.  

MP begynder:  

I 2011 havde vi problemer med årsregnskabet, hvilket skabte en del forvirring. Nogle oplysninger 

var gået tabt i overgangen mellem de to bestyrelser, og derfor kom der rod i sagerne. MP ønsker, at 

der skal være en bedre overgang for fremtiden, når der vælges en ny bestyrelse. Bestyrelsen har 

deltaget i et kursus om, hvordan man skal planlægge større arrangementer, og det fik vi meget ud 

af. Derfor håber vi også at kunne gennemføre et jubilæum for Døvania i 2014. Vi har også 

arrangeret flere nye ting under motionistafdelingen, fx zumba, som har været en succes, men vi vil 

gerne se flere deltagere til den slags fremover.  

 

LH: Alle udvalgsledernes årsberetninger ligger på hjemmesiden. Hvis nogen har kommentarer, kan 

de fremsætte dem nu.  

 

Ib Steen Hansen: Spørger efter, hvad der er blevet af BUM. Man kan ikke se noget om afdelingen på 

hjemmesiden, og vil gerne høre, hvad udviklingen er i denne afdeling. GP fortæller, at BUM som 

afdeling blev nedlagt i 2009 pga. for få medlemmer. Derfor har vi prøvet at starte et andet tilbud 

op, nemlig DJM. Det blev afholdt første gang i 2010 med hjælp fra DDI og blev også gennemført i 

2011. Der var der 50-60 tilmeldte – måske pga. at vi havde hævet alderen for deltagelse til 15-21 år 

i forhold til den tidligere BUM-afdeling, så det var egentlig en succes. Men i år (2012) var der 0 

tilmeldte, måske fordi vi ikke var gode nok til at reklamere for arrangementet. Vi håber at det kan 

gennemgøres næste år. 

Ole Faustrup: Bemærker, at klubberne er mest fokuseret på den gruppe af de unge, der går i skole. 

Men nogle er faktisk færdige med at gå i skole, så måske skal vi have mere fokus på dem fremover 

og forsøge at få fat i dem også. 

  

Ud over dette er der ingen kommentarer. Årsberetningerne er godkendt.  

 

5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 

 

LH: Nu er der mulighed for, at medlemmerne kan kommentere på årsregnskabet. Men først vil 

Søren Visholm (SV) gennemgå årsrapporten. 

 

SV: Vi kan med glæde sige, at der i år (2011), er overskud. Det var der ikke i 2010, så det er dejligt. 

Kontingentbetalinger har ikke været så fremragende, men hvis man ser tilbage på de foregående år 

har niveauet været det samme. Vi håber at det bliver bedre fremover. 

Mht. sponsorater, så har 1866 ikke betalt deres sponsorat. De mangler at betale 30.000 kr. Vi skal 

have et møde med dem om evt. forlængelse af sponsoraftalen.  

Der er en post, der hedder ”andre tilskud”, der sidste år var på 0, men i år er på 165.000. Det er 

fordi vi har fået mulighed for at få et tilskud fra noget, der hedder elite gaming.  



Vi er glade for at se, at resultatet fra 2010 og 2011 er nogenlunde ens, for vores FOS tilskud og §44 

tilskud er gennem årene blevet mindre og mindre – men alligevel holder vi os oven vande.  

 

Det var generelt for hele årsregnskabet, men hvis vi går ned i specifikationerne: 

Vi har købt en ekstra bærbar til kontoret.  

Til gengæld har vi brugt færre penge på andre ting, fx var der jo rod med regnskabet sidste år, 

hvilket der ikke har været i år, så det har betydet meget færre udgifter til revisorer osv.  

 

De enkelte afdelinger: 

Ved sidste generalforsamling har vi lovet at FOS-tilskud og §44-tilskud skulle med i regnskabet 

under de individuelle afdelinger, så det er de i år.  

Der er blevet ansat flere trænere i år, så det har medført ekstra udgifter til deres løn. Førhen har 

det været mest frivillige trænere, men folk har ikke overskud til at lægge det arbejde i det mere, så 

derfor har vi ansat flere trænere med løn. 

  

Vi er gået op på indtægtssiden – det skyldes bl.a. afdelinger som badminton, der har udviklet sig 

meget den sidste tid og der er kommet flere nye medlemmer til afdelingen.  

Der er til gengæld også kommet lidt flere udgifter pga. konkurrencer og dertilhørende transport.  

 

BUM: Er på, selv om der ikke har været aktivitet. Der er overskud, fordi de fik et tilskud. 

   

Fodbold: Er vores største afdeling, som derfor også har mange udgifter til trænere osv. Bl.a. fordi 

de har mange forskellige hold. Dermed bliver deres udgifter også højere. 

 

Damefodbold: En fejl fra sidste år er blevet rettet, så i år er der overskud.  

 

Oldboys: Der har været meget lidt aktivitet, derfor er afdelingen blevet lagt på hylden.  

 

Håndbold: også lagt på hylden.  

 

Orientering: Har et lille underskud, men de har også deltaget i mange konkurrencer, der har været 

dyre for afdelingen. 

 

Skydning: Er også lagt på hylden 

 

Ski: Der har været arrangeret skiture hvert andet år i den sidste årrække. Der har været snak om at 

tage til Canada næste år, men der er måske ikke råd, da overskuddet i afdelingen er beskedent.  

 

Volley: Der er ikke så meget at berette. 

  

Hovedkassen: Motionistkontingenterne ligger under ”uspecificerede kontingenter”.  

Der er en større udgift i forbindelse med betaling af DDI-licens. Det skyldes, at vi ved en fejl ikke 

havde betalt i 2010, derfor blev det til en dobbeltudgift i 2011. 



  

Knud Søndergaard, folkevalgt revisor beretter:  

Vi har flere bemærkninger til årsregnskabet. Vores opgave er som bekendt at kontrollere bilagene. 

Det er altid en udfordring at tjekke bilagene i forbindelse med internationale konkurrencer. Det kan 

være svært at vurdere, om der er nok beviser i form at kvitteringer osv. Det ville være bedre, hvis 

udbetalingerne til dækning af spillernes udgifter i forbindelse med internationale konkurrencer 

foregik gennem DDI. Det er altid svært at dokumentere, om pengene rent faktisk går til rejsen eller 

om de bare havner i spillernes egen lomme, for vi kan ikke kontrollere, om spillerne rent faktisk har 

deltaget i VM eller ej.  

De folkevalgte revisorer mener, at bestyrelsen skal stramme op på procedurerne i forhold til 

godkendelser.  

Ved den post, der hedder ”internationale stævner” er der en udgift på 13.500 kr. De folkevalgte 

revisorer mener, at denne post skal under de respektive afdelinger, så der er bedre styr på det hele. 

  

SV: Er enig med Knud om at nogle ting skal strammes op. Efter revisorernes kommentarer har SV og 

AK gennemgået regnskabet igen og sørget for, at der er tilstrækkelig dokumentation for udgifterne. 

Nu ved AK også hvordan det skal gøres til næste gang. Bemærker, at nogle bilag simpelthen er gået 

tabt. 

  

Jonas: har bemærkning til side 6. Der er et overskud på 1 kr. for telefon og internet – hvad er nu 

det??  

SV ved faktisk ikke hvorfor denne post er der, men der var nogle småbeløb på under en kr. som 

revisorerne ikke bare kunne undlade at tage med. Derfor blev beløbet på 1kr. Det var for nogle 

gebyrer eller lign. Det må være en tastefejl, at der står +, det burde være -.  

 

Ole: Har en bemærkning til side 14 i forbindelse med posten ”andre tilskud”: 

DDI har udbetalt et tilskud til Døvania og er sikker på, at der var tale om 88.000 kr. i 2011. Derfor 

blev Ole noget overrasket over at se et beløb, der hedder 165.000 kr. under denne post. Der var 

noget snak om ”elite gaming”, men Ole vil gerne have en forklaring på, hvordan dette beløb er 

fremkommet og hvad de penge er blevet brugt til. 

 

MP forklarer, at hele beløbet stammer fra elite gaming. Elite gaming er et tilskud der bruges som 

saltvandsindsprøjtning til skrantende klubber. Vi har brugt nogle af pengene på at arrangere 

zumba, og desuden vil vi gerne udvikle en ny hjemmeside, så det regner vi også med, at nogle af 

pengene skal gå til. 

  

Elly: Har oplevet som kasserer for bowlingafdelingen nogle problemer i forhold til kontingenter: 

Dels kan man ikke se, hvem der har betalt og hvem der ikke har og dels er der nogle medlemmer, 

der aldrig har fået en opkrævning. Hun håber på, at der bliver strammet op på det fremover. 

 

MP svarer Knud: Det vil være lidt problematisk, hvis der skal til at foregå tilskud til medlemmerne 

gennem DDI. Det virker underligt, hvis DDI skal til at søge Døvanias kasse om tilskud for at kunne 

give det videre til medlemmerne. Så er det bedre at give medlemmerne tilskud direkte. 



  

Knud: Problemet er, at vi ikke kan tjekke hvem der rent faktisk har deltaget i VM. Så har vi måske 

bare betalt spilleren en masse penge, men så er de i virkeligheden slet ikke blevet brugt til 

formålet. Det kan DDI bedre kontrollere.  

 

SV: Kommer i tanker om, at der i forbindelse med julefrokosten er blevet glemt en indtægt på 7000 

kr. til volleyafdelingen. Den har AK lovet at sætte på næste års regnskab. SV bemærker i øvrigt, at 

AK har været en god hjælp i forbindelse med regnskabet i år og det ser ud som om AK vil kunne 

gøre det bedre end SV fremover.  

Afstemning om årsregnskabet: Regnskabet er godkendt med 100% flertal. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har 2 nye forslag: 

- Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen 2 uger før 

(i stedet for 4, som der står i de nuværende vedtægter). 

LH bemærker, at der skal være to tredjedeles flertal, hvis det skal gennemføres.  

Forslaget er vedtaget. 

- Dato og årstal for ændring af vedtægter ændres til dags dato.  

Bestyrelsen foreslår kun at skrive den sidste nye revidering på vedtægterne. 

 

Ib foreslår at den lange beskrivelse af navne på klubber, der er blevet indlemmet i Døvania, 

bare bliver slettet også. 

LH bemærker, at dette principielt er et nyt forslag.  

 

Elly foreslår at der blot kommer til at stå, hvornår vedtægterne er revideret og ikke mere. 

Resten vil jo stå i referatet fra generalforsamlingen. 

 

Ole: Man kan godt ændre vedtægterne på en anden måde end den af bestyrelsen foreslåede, 

for nu ved vi jo, at dette punkt under alle omstændigheder bliver ændret, og det er 

medlemmerne, der i sidste ende bestemmer. I øvrigt er Ole enig med Elly. 

 

Jørgen Jørgensen: Der skal måske i stedet markeres, at vedtægterne sidst er revideret på den 

dato. Det er jo ikke alle punkterne, der er blevet vedtaget i dag. 

 

Knud: Enig med Elly – der er ikke nogen grund til at have navne med, der ikke eksisterer 

længere. 

 

Julie: Har en bemærkning til Jørgen: Det er ikke nødvendigt at skrive, at den sidst er blevet 

revideret dér, da man jo kan se i referaterne, hvad der er blevet ændret. 

 

LH opsummerer: 

Der er 2 forskellige forslag fra medlemmerne: 

1. Uden den lange beskrivelse af navne (Ellys forslag) 



2. Bestyrelsens forslag  

 

LH udtrykker tvivl om proceduren i forhold til afstemning om de to forslag. Enighed om at 

starte med at stemme om bestyrelsens forslag. Hvis det ikke vedtages, så stemmes om det 

andet.  

Knud informerer om, at reglerne er sådan, at medlemmernes forslag skal stemmes om først. 

Hvis det vedtages, bortfalder bestyrelsens forslag automatisk. Hvis det ikke vedtages, kan der 

stemmes om bestyrelsens forslag bagefter.  

Først skal der stemmes om, om vi vil stemme om det nye forslag.  

Diskussion om, hvordan det hele skal foregå.  

 

Jørgen: Der er tale om henholdsvis et forslag og et ændringsforslag. Hvis ændringsforslaget 

bliver vedtaget, bortfalder bestyrelsens forslag automatisk.  

Anders: Foreslår, at hvis vi stemmer om ændringsforslaget, og der er over 2/3 flertal, så er det 

vedtaget og bestyrelsens forslag bortfalder. 

 

Ellys ændringsforslag vedtaget med over 2/3 flertal. Derfor er bestyrelsens forslag bortfaldet. 

De nye vedtægter lyder som følger: 

”11.2 Nærværende love er vedtaget på generalforsamling d.28. april 2012. ” 

 

- Forslag om at nedlægge håndbold- og skytteafdelingen. 

LH: Vi har faktisk allerede besluttet at nedlægge disse afdelinger, men da det uheldigvis ikke 

kom med i referatet, er vi nødt til at stemme om det igen, så det kan gøres officielt. 

MP bemærker, at det er for revisorernes skyld, så de kan se, at de pågældende afdelinger ikke 

længere skal med i regnskabet. 

Forslaget er vedtaget med over 2/3 flertal. 

 

7. Valg af bestyrelse 

a. Formand (lige år) 

Mikkel Pedersen – på genvalg 

MP vil gerne genopstille. Ingen stiller op imod ham, så han er dermed genvalgt. 

 

b. Kasserer (ulige år)  

Andre Kobberholm (AK) – ikke på valg. Vil gerne fortsætte. 

 

c. En repræsentant (hvert år) 

Gopika Pararajasingam – på genvalg 

GP vil gerne genopstille. Ingen stiller op imod hende. Hun er hermed genvalgt. 

 

d. To suppleanter (hvert år) 

Victor Thystrup – på genvalg 

LH spørger efter, om nogen har lyst til at stille op som suppleant? 

VT forklarer, hvad opgaven går ud på. 



VT genopstiller og er valgt. 

 

Til andensuppleant har valgkomiteen foreslået: Jonas og Kasper. 

Da VT er genvalgt, betyder det, at der er kampvalg mellem de to andre kandidater.  

De to kandidater får mulighed for at fortælle lidt om sig selv. 

 

Jonas fortæller, at han har lavet meget organisationsarbejde og har også været volleyleder. Nu 

er han det ikke mere og vil gerne kanaliserer sine kræfter over i bestyrelsen i stedet. 

Kasper vil gerne være medlem af bestyrelsen, fordi det er spændende at få indblik i deres 

arbejde. Det handler ikke så meget om at få stemmeret, som om at aflaste bestyrelsen med 

nogle arbejdsopgaver.  

 

Så er der spørgerunde. Først spørgsmål til Jonas. 

MP vil gerne spørge, hvor meget han regner med at deltage i møder osv.  

Jonas: Regner ikke med at komme hver gang. Han vil gerne hjælpe lidt med praktiske opgaver, 

men har også private ting at tage sig af.  

Christina spørger til, hvad han selv mener er hans styrke og hvad han mener, at han kan bidrage 

med til Døvania? 

Jonas svarer, at han er villig til at påtage sig ansvaret for praktiske ting. Hans svaghed er dog på 

dansksiden. 

Lulu efterspørger, om hvad hans erfaring på området er? 

Jonas svarer, at han har meget erfaring med bestyrelsesarbejde, fx har han siddet i bestyrelsen 

hos Absalon. 

  

Derefter er der spørgsmål til Kasper: 

MP spørger, hvor meget han regner med at deltage i møder osv. 

Kasper svarer, at han lige pt har meget tid, så han føler, at der er overskud til at være 

engageret. Han har dog ingen erfaring med bestyrelsesarbejde, men vil meget gerne finde ud af 

hvad det handler om! 

Christina spørger til, hvad han selv mener er hans styrke og hvad han mener, at han kan bidrage 

med til Døvania? 

Kasper svarer, at han i hvert fald har meget tid… og så er han god til dansk, så han kan skrive, 

hvis der er brug for det. 

Lulu spørger, om han har erfaring på området? 

Kasper må svare nej. 

 

LH bemærker, at et medlem har bedt om, at der ikke fortælles, hvor mange stemmer de 

respektive kandidater har fået, kun hvem der har vundet. 

Efter stemmeoptællingen er resultatet, at Kasper er valgt som 2.suppleant. 

 

8. Præsentation 

LH beder stemmetællerne om at opdatere, hvor mange medlemmer, der er til stede. Nu er der 22 

medlemmer til stede. 



 

MP, formand præsenterer sig selv: Han er 24 år, studerer til fysioterapeut, og er færdig i 2014. 

 

GP, bestyrelsesmedlem, præsenterer sig selv: Hun er lige begyndt på aftenskole, så det er rart med 

nye hænder i bestyrelsen. Hun arbejder til dagligt på Kastelsvejskolen som vikar. Hun vil gerne 

bruge sit arbejde i bestyrelsen til bl.a. at planlægge flere ting for motionisterne. Men der skal være 

nok tilmeldte. Vi har besluttet, at der skal være min.10 tilmeldte til vores aktiviteter. Indtil videre 

har det ikke set så godt ud på den front, men vi håber det bliver bedre efter sommer. 

AK, kasserer fortæller om sig selv: Han har meget tid lige i øjeblikket, fordi han har orlov. 

 

VT, førstesuppleant fortæller om sig selv: Han er 21 år gammel, studerer arkitektur og er medlem af 

volley-afdelingen. 

 

Kasper, andensuppleant, fortæller om sig selv: Lige nu tager han HF som enkeltfag, så derfor har 

han meget tid lige i øjeblikket. 

 

Udvalgslederne præsenterer sig: 

Gert, dykning: er 55 år, uddannet som finmekaniker, men arbejder som maskinarbejder. Har været 

leder af dykning i mange år. Han arbejder for at arrangere flere udlandsrejser for dykkerafdelingen. 

 

Lulu, volley: er 23 år gammel og meget interesseret i sport. Hun studerer til fysioterapeut. 

 

9. Valg af 2 revisorer (hvert år) 

Nuværende folkevalgte revisorer: 

- Knud Søndergaard  - genvalgt 

- Bo hårdell – ønsker ikke at genopstille 

Ib foreslår, at Erik Geisler flytter op som revisor i stedet for revisorsuppleant.  

Medlemmerne på generalforsamlingen accepterer forslaget, så Erik Geisler er valgt. 

 

10. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)  

Nuværende:  

- Erik Geisler – valgt som revisor, derfor skal der vælges en ny. 

Ingen melder sig. LH foreslår at give bestyrelsen fuldmagt til at finde én. Forslaget er godkendt. 

 

11. Valg af valgkomite (hvert år) 

Nuværende: 

- Rune Andersson 

- Veronica Badica 

- Simone Julie Jacobsen 

Kun Rune har lyst til at fortsætte. Resten skal findes. MP foreslår Christina. Medlemmerne på 

generalforsamlingen accepterer forslaget, Christina er valgt.  



LH foreslår, at Rune og Christina finder det tredje medlem. Det skal helst være en person med en 

lidt anden vennekreds, så det gør det nemmere for dem at finde kandidater. 

 

12. Evt. 

AK: Har hørt rygter om, at nogen er interesseret i floorball. Hvis dette er rigtigt, kan man henvende sig 

til bestyrelsen, og så kan vi starte nogle aktiviteter op og måske på sigt oprette en ny afdeling. Det 

samme gælder andre nye sportsgrene. Man kan opfordre til at det bliver en aktivitet under motionist. 

GP: Forespørger, om nogen interesseret i at købe trøjer med Døvania-logo på. Hvis man er, så kan man 

henvende sig til bestyrelsen. 

Knud spørger til aktiviteten zumba: Hans kone har været med til det nogle gange, men er det kun for 

kvinder, eller kan mænd også deltage?  

GP: Svarer, at det er for alle, der har lyst. Opfordrer Knud til at deltage næste gang. 

Lulu spørger til, om der er musik til zumba? GP svarer bekræftende. 

Ole: Har været medlem af Døvania i 47 år og er stadig meget glad for at være medlem. Som 

repræsentant for DDI udtrykker han, at der er en flot aktivitet i Døvania. Og både bestyrelsen og alle 

udvalgsledere gør et godt stykke arbejde. 

Ib: Arbejder frivilligt på lokalhistorisk arkiv på 5.sal. Der er masser af billeder og spændende historier 

om Døvania, så hvis man har lyst, kan man komme op og kigge på det.  

Erik: Efterspørger referater fra bestyrelsesmøderne. 

MP siger, at bestyrelsen fremover til lægge dem på hjemmesiden.  

Bestyrelsen vil gerne slutte af med at takke de frivillige med nogle små gaver:  

Tak til Lea for at hun påtog sig opgaven som dirigent.  

Tak til Julie for at hun ville være bisidder.  

 

 


