Miljø og Jordstråleforeningen i Danmark

Generalforsamling i Hvidovre lokalafd. Afholdt lørdag 7. marts 2015 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 kasser
7. Valg af sekretær.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Kontingent
12. Eventuelt.

1. Valg af dirigent + referent:Henning Juhl + Pia Brøndal
2. Formandens beretning: Der er ikke sket noget, i 2014, andet end at Henning har forespurgt
Kurt om han vil overtage Hvidovre afdeling. Formanden vil gerne se, at man har uniform
på når man er ude og proklamere Jordstråleforeningen. Beate er desværre blevet ramt af
Alzheimer og kan derfor ikke længere deltage i foreningsarbejde. Annie Andersen
(Thygesen) som deltager i Landsgeneralforsamlingen.
Steen Braase gjorte opmærksom på, at Hvidovre afdelingen har deltaget på Messe i
Hvidovre. Næste gang bliver 10 – 11. oktober 2015. Foreningen deltager, hvis vi kan få en
stand, da indbydelsen var fremsendt til Formanden for landsforeningen.
Henning oplyste at Preben S. var afgået ved døden.
Henning har fået en tilsigelse fra politiet idet Hvidovre hospital har oplyst til politiet, at
Henning skulle havde rådet en syg person om, at undgå elektromagnetiske stråling i stedet
for at henvise personen til en autoriseret læge, Ligeledes at han har lagt hånd på hende.
Efterforskningen blev 16. oktober lukket. Statsadvokaten frafaldt tiltalen, da der ikke var
belæg herfor.

3. Regnskab: Blev gennemgået. Jørgen spurgte til medlemskontingent til Hvidovre afdeling.
Dette blev fastsat til 20 kr. Intet yderlig at bemærkninger.
4. Indkomne forslag: Ingen modtaget.
5. Valg af formand: Henning Juul
6. Valg af kasser: Henning Juul
7. Valg af sekretær: Pia Brøndal
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Steen Brase og Johnny Wulff (vælges hvert år)
9. Valg af revisor: Vera
10. Valg af revisorsuppleant: Kirsten.
11. Eventuelt: Hvor mange medlemmer er der i Hvidovre afdeling. Svar, ca. 10 stk.
Jørgen Hansen: Fortalte at han var imod at forlade sit soveværelse. Han bankede stålrør
ned 10 til15 meter fra huset. Desværre fik han det ikke bedre efter et stykke tid. Han har så
gjort noget som man ellers ikke gør inden for foreningen. Købt en firkantet hvid kasse og
sat den op på væggen. Den fungerede en kort tid. Der var nogle problemer i starten, men nu
fungere det.
Johnny Wulff forespurgte om hvilket fodslag foreningen skulle havde.
Forslaget skal fremsendes til landsgeneralforsamling under indkommet forslag.
Mødet afsluttede som sædvanlig med en god frokost.

