
Referat fra Onsdagspigernes udskudte generalforsamling d. 6. okt. kl.
13.30.

Hanne bød velkommen og noterede sig, at det jo var en udsat generalforsamling som oprindelig
skulle være afholdt den 28. oktober 2A20, men som grundet corona restriktioner måtte udsættes.

Hanne gik herefter over til det første punkt på dagsordenen - valg af dirigent - og foreslog på

bestyrelsens vsgne Ulla Thygesen. Der fremkom ikke andre forslag, og hermed var Ulla Thygesen

valgt.
Ulla Thygesen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen grundet

Corona forsamlingsrestriktionerne ikke har kunnet aftroldes inden for den i vedtægterne foreskrevne

frist, a"fholdes den nu med forsinkelse. Indkaldelsen til generalforsarnlingen er sket i
overensstemmelse med vedtægterne.
Herefter læste Ulla Thygesen dagsordenen op

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Valgte at afventer om der evt. skulle stemmes

skriftligt.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2019 - 2020, kan læses på

Onsdagspigernes hjemmeside, ingen fremlæggelse. Blev godkendt.

3. Regnskabet for sidste afsluttende regnskabså r 2O!9 - 2O2O kan læses på

Onsdagspigernes hjemmeside. Blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag, Der var ingen forslag.

5. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg: Tove Pedersen (Udtrådt d.28. okt. 2020)

Valg: Elise Hansen (Modtog ikke genvalg d.d.)
Forslag: Alice H. Christensen, Bodil Boysen, de blev valgt, med tilbagevirkende gyldighed fra

Valgåret 2020-2022.
Alice Christen har siden 2020været suppleant for Tove Pedersen siden 28.10.2020 uden at

være valgt til bestyrelsen på en generalforsamling.

7. Eventuelt. Fra medlemmernes side, var der ros til bestyrelsen for deres store
arrangement. Tove takkede for sin afskedsgave, som hun fik, da vi atter kunne samles i

foråret efter Coronaen. Elise takkede ligeledes for sin afskedsgave, men ville gerne

give et nap i ny og næ fremadrettet med sekretærjob. Hun har en del materiale, som

på en eller anden måde, kan benyttes fremadrettet.
Hanne takkede Ulla og forsamlingen, for deres fremmøde, til den udsatte generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig på et senere tidspunkt.


