
Generalforsamling 

i klub 804, den 23. august 2021 på Udby Kro. 
Der deltog i alt 46 medlemmer. 

 

Valg af dirigent og 2 stemmetællere  

Bent Fredrik Larsen blev valgt som dirigent. Derudover valgtes 2 stemmetællere. 

 

Formanden berettede: 

Vi har i dag 145 medlemmer. 

Der har været 10 dødsfald, 9 nye medlemmer er kommet til. Har holdt 4 bestyrelsesmøder. 

Vi har deltaget i 7 bisættelser. Vi har deltaget i 68 fødselsdage.  

Vi har også deltaget i diverse sølv, guld og diamantbryllupper. 

JT opfordrer til at fortælle om disse begivenheder, da vi ikke får oplysninger om dem. 

Fra formandsmødet fortalte JT at vi fra Falck til Personaleforeningen har fået 180.000 kr. ekstra., heraf fik vi 

18.000. Overskuddet, der ikke er blevet brugt på grund af Covid, er blevet tilbagebetalt til Falck. 

Arrangementer: 11. juni 2019 Tur på Sorø Sø, Frokost på Parnas. 54 deltagere. 

Den 20. november 2019 afholdtes julefrokost med 148 deltagere. 

11. februar 2020 besøg på Region Sjællands nye vagtcentral. 37 deltagere. 

Generalforsamlingen den 20. marts 2020 blev aflyst på grund af Covid-19. 

På bestyrelsesmøde den 28. juli blev der besluttet en sommertur. Generalforsamling den 23. august, og 

julefrokost den 24. november 2021. I sommerturen deltog 58 medlemmer. 

 

Beretningen blev godkendt 

 

Kassereren fremlægger regnskab for 2019 og 2020: 

2019 startede med en kapital på 25.904,61, vi fik 71.000 i tilskud. 

Overskud i 2019 blev på 31.328,35 

2020 gjorde vi kontingentfri derfor ingen kontingentindtægt. 

Vi fik 49.717,00 i tilskud fra Personaleforeningen 

Årets resultat blev på 34.927,94. Vi ender året med en kapital på 92.160,90. Derfor bliver det igen i år 

kontingentfri, ligesom der ikke vil blive opkrævet for ture og arrangementer indtil videre. 

 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

Fastlæggelse af årskontingent – Bestyrelsen foreslår kontingentfrihed i år. 

 

Valg til bestyrelse:  

På valg var Jørgen Trane, han blev genvalgt.  Bestyrelsen indstillede Jørgen Albrechtsen til en vakant plads i 

bestyrelsen. Han blev valgt. 

 Christian Hansen Møller trak sig fra bestyrelsen. I hans sted blev Bjarne Bundgård valgt. 

Som revisor blev Christian Hansen Møller valgt.   

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Fastlæggelse af årets aktiviteter.     

Julefrokosten afholdes onsdag den 24. november klokken 10:30.  

Programmet bliver det sædvanlige. Rene Andreasen kommer og fortæller om paramedicinernes arbejde. 

 

Forslag til aktivitet blev efterlyst Der kom følgende forslag: Tur op til Ole Falck igen. 

Tur til Thorsvang evt. med besøg på røgeri i Klintholm havn. 

 

Eventuelt intet. 

 

Den 25. august  

Ivan Ingemansen. Sekretær 


