TR REGISTER DANMARK

Referat af generalforsamling i "Symbion" 24/10 2020.

Deltagere: Bestyrelsen: Claus Blaksted, Carsten Bernhardt Jensen, Benedicte Jørgensen, Bjarne Roed, Michael
Neergaard og Gunner Dammand Hansen. Eventudvalget: Erhardt Jørgensen og Jan Hejlsvig Aagaard. Desuden
deltog 5 medlemmer, i alt 13.

1.

Valg af dirigent:
Espen Stausgaards kone Lone Stausgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Generalforsamlingen startede
kl. 10:00.
Dirigenten påpegede at indkaldelse og regnskab var udsendt 5 dage for sent.
Forsamlingen havde ingen indvendinger til forsinkelsen.

2.

Formandens beretning:
Formandens beretning vedlægges som bilag.

3.

Kassererens fremlæggelse af regnskab 2019 og budget 2020:
Kassereren gennemgår regnskabet for 2019.
Der blev indført mulighed for Mobilpay til betaling af kontingent.
Nyt økonomisystem blev implementeret "e-conomic"
Ekstraudgifter til ny forbedret hjemmeside.
Kasserens regnskab og budget blev godkendt.

4.

Behandling af evt. indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Claus Blaksted

Genvalgt

Næst formand: Gunner Dammand Hansen
Kasserer: Benedicte Jørgensen
Ordinær bestyrelsesmedlem Carsten Bernhardt Jensen
Ordinær bestyrelsesmedlem Bjarne Rode
Suppleant Michael Neergaard
Intern revisor Jan Aagaard
Intern revisor suppleant Mads Ludvig

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Valgt
Valgt

Alle i bestyrelse og eventudvalg fortsætter.
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Dog mangler vi en revisor og en revisorsuppleant. Tidligere revisor Mads Thyregod ønsker ikke at fortsætte.
Vi har ikke haft revisorsuppleant i år.
Jan Aagaard blev foreslået og derefter valgt til revisor.
Som revisorsuppleant blev Mads Ludvig Westh foreslået, han accepterede og blev herefter valgt.

6.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:
Kassereren fremlagde budget for 2020.
Budgettet blev godkendt.
Kontingentet er uændret og allerede opkrævet.

7.

Eventuelt:
Der blev talt om samarbejde mellem TR-Register og TR Club, som allerede fungerer i Jylland. Der er ikke
samarbejde med DTAK.
Kassereren gennemgik den nye forbedrede hjemmeside, bl.a. bliver indlæg på Facebook automatisk
overført til hjemmesiden.
Der blev talt om at annoncer på hjemmesiden skulle koste noget, men hvor meget?
Det ville være rart hvis annoncerne kunne dække udgifterne til administration og IT.
Kassereren prøver at finde et passende prisforslag, alt efter annoncens udformning.
Der blev vist et forslag til hvordan annonceringen evt. kunne etableres.
John Hansen og Bonnevig er måske interesserede i annoncering.

Dirigent Lone afsluttede generalforsamlingen kl. 11:40.

Efter mødet fortalte Mads Ludvig om en tur til Italien i sin TR.

Som opfattet af refe re nte n
Gunner Dammand Hansen.

Underskrevet af dirigenten Lone Stausgaard:
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