Generalforsamling i Hvidovre lokalafd. 12. marts 2011
Formanden bød velkommen og der blev afholdt 1 minuts stilhed for Teddy, som desværre er
bortgået.
1.

Valg af dirigent.
Henning blev valgt til dirigent

2.

Valgt af dirigent
Pia blev valgt

3.

Formandens beretning

Der har været nogle udstillinger bl.a. Forum. KB hallen hvor det også gik godt. Prisen i Forum er på
over 10.000 kr. Det er meget dyrt, men de vil ikke give nedslag i prisen. I GDI byen vil vi få en
hjørne stand. I Hvidovre, er det gratis men kun hver 2. år. Man kan ikke selv bestemme prisen. Der
har ikke været indkaldt til nogle bestyrelsesmøder, da der desværre ikke har været sket ret meget.
Henning er nu kommet ind i pc’erens verden og vil nu begynde at bruge internettet til at sende
diverse materiale ud. Formanden er vågnet op.
Henning modtager mange reklametilbud som han siger nej tak til, da de ikke giver noget tilbage til
foreningen.
Her i Hvidovre afdeling er alle medlemmer mødte op, der er desværre ikke flere.
Bekræftelse på udstilling i GBI Byen og KB hallen. Medlemmerne er velkommen til selv at sørge
for udstillinger.
Spørgsmål: Er det korrekt om, at der er kommet 20 nye medlemmer for 2 år siden. Svar. Dette er
ikke korrekt.
Steen oplyste, at vi havde så mange der var interesseret på messen, så der kom nogle penge i
kassen. Henning man kunne måske havde fået nogle nye medlemmer.
Debatten om medlemmer/blad tages under evt.
4.

Regnskab
Henning udleverede regnskabet og gennemgik det.

Vera blev rost for opsætning af regnskabet.
Micro hæfter var et blad som Teddy lavede, bladet var en oplysning om hvilke skadelig virkninger
mikroovne har. Bladet blev solgt for 10 kr. stk. Desværre er der ingen som har taget over
vedrørende bladet.
Kurt kom med forslag om, at fremsende bladet via e-mail.
5.

Indkomne forslag:
Ingen fremsendt.

6.

Valg af formand.
Henning blev genvalgt

7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8.
Brase er på valg og herefter forlod 2 medlemmer lokalet for at hente penge til blomster til Kate som
vi lige besluttede, at hun skulle havde, hun kunne desværre ikke selv deltage mere.
Steen Brase genvalgt
Jørgen Hansen er valgt i stedet for Kate.
9.

Valg af 1 bestyrelsessuppleanter
Jørgen er genvalgt.

10.

Valg af revisor
Vera er genvalgt

11.

Valg af revisorsuppleant.
Johnny Wulff er genvalgt.

12.

Kontingent
Uændret.

13.

Eventuelt.

Erik Andersen: Intet
Vera: Der er ikke nogle som ringer til Henning for at få målt op. Henning har ingen visitkort, dette
skal han havde lavet, således at de kan udleveres på messer. Samtidig vil det være en god idet, at
lave bladet 3 gange om året og evtuentelt lægge det på vores hjemmeside. Kurt har ansvaret for
hjemmesiden, der er sendt materialet frem som der ikke bliver taget hånd om, idet alt materialet
ryger til formanden for Landsklubben Orla S. Pedersen. Desværre sker der ikke en ret meget.
Johnny Wulff føler sig lige så frustreret over at der intet sker på vores hjemmeside. Forslag til
Henning om, at der så kommer gang i Hvidovre afdeling. Der gik gang i diskussionen og det tages
op til Landsgeneralforsamlingen. Kurt fremsender forslag.
Johnny har meldt os ind i foreningen for forebyggelse og patient rådet ifølge samråd med
formanden.
Inger Rosenvold: Har haft indslag i bladet om Kirkespøgelse.
Jørgen Hansen: Foreningens navn skal være spiseligt også for dem som ikke forstår. Det er svært at
ændre navnet. Man skal også have respekt for det som er gået bagud. Ønsker debat om dette, Jørgen
vil gerne havde det som det har været før. Dette blev ved hånds oprækning besluttet i Hvidovre
afdeling af samtlige medlemmer, at navnet skal være Miljø og jordstråleforeningen i Danmark.
Mødet afsluttede med frokost.

