
 

 Referat af foreningens ordinære 
 Generalforsamling for året 2017  

afholdt fredag, den 26.  januar 2018   
kl. 19.00  ”Leragergaard” 2600 Glostrup 
 (Spisning fra kl. 18.00) 

 
Deltagere:  20 aktive inkl. bestyrelsen, 
Formanden Hans Lindberg bød velkommen til generalforsamlingen og gik efter spisningen af det 
bestilte smørrebrød over til den udsendte dagsorden. 
 
 
1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsens forslag til valg af dirigent var igen i år 1. tenor Erik Christiansen. Han blev valgt af  
forsamlingen med akklamation, takkede og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt med indkaldelse af  10/12-2017, sendt til alle medlemmer (aktive /passive) elektronisk, og 
derfor også var beslutningsdygtig. 
 
2: Valg af stemmetællere. 
Dirigenten udbad sig herefter 2 stemmetællere fra forsamlingen. 
Man valgte Leif Olsen og John Nielsen, som begge accepterede.  
Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 
 
3: Bestyrelsen/formandens årsberetning for 2017 
Formanden oplyste, at foreningens årsberetning for 2017 var lagt på foreningens hjemmeside. 
Formanden gennemgik og kommenterede årsberetningen afsnit for afsnit og bad om eventuelle 
kommentarer fra forsamlingen. 
Da der ikke var nogen kommentarer, satte dirigenten beretningen til godkendelse, og den blev 
enstemmigt godkendt. 
 
4: Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2016 og budget for 2017.  
Peter Baunsøe gennemgik det udsendte regnskab. 
Foreningen har i 2017 haft et underskud på 5.754 kr.   -   Rejsefonden er på 70.042 kr. 
Budgettet for 2018 er stramt. Vi har brug for flere nye sangere. 
.  
Regnskab og budget blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
5: Fastsættelse undervisningsgebyr og uniformsgebyr. 
Undervisningsgebyret er fastsat til 1.850 kr. om året.  
 
6: Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag.  
 
7: Valg af: Bestyrelsesmedlemmer i.h.t. §6 
 



 
Bestyrelsesmedlemmer:  Jan Friberg Knudsen genvalgt for 2 år 
   Flemming Petri genvalgt for 2 år 
   Peter Gjedsted Larsen nyvalgt for 2år 
  
   
2 suppleanter til bestyrelsen:   Carl Bent Rønnow Torp  nyvalgt   
   Niels Andersen blev genvalgt  
 
  
 
 
Øvrige tillidsposter blev besat således: 
 
2 revisorer:   Leif  Olsen     genvalgt 
   Erik Christiansen nyvalgt 
1 revisorsuppleant:  Hans Hagen  nyvalgt   
   
3 sangere til sangudvalg:  Helmut Stark   genvalgt  
   Kjeld Pedersen  genvalgt   
   Peter Gjedsted Larsen  nyvalgt  
    
1 sanger til koncertudvalg: Jan Friberg Knudsen    nyvalgt 
 
Festudvalg:   2. basgruppen 2018 - 2019 
 
2 arkivarer:   Flemming Petri genvalgt 
   Torben Pedersen     genvalgt  
 
1 stagemanager:  Hans Lindberg genvalgt 
 
Fanebærer og suppleant:  Erik Christiansen, genvalgt 
   Kjeld Pedersen nyvalgt  
 
Års nåle:   Niels Andersen, Jan Friberg Knudsen og 
   Flemming Reib fik 25 års nål. 
   John Nielsen og Flemming Reib fik vin gaver 
   som tak for deres store arbejde  
 
Formanden takkede alle for det store arbejde der ydes for foreningen .  
 
Dirigenten afsluttede dette punkt, og vores formand bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve  
for Glostrup Sangforening af 1883. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.20  takkede for god  ro og orden.  
 
Referent: Flemming Reib,     mandag den 5. februar 2018   
 
Kopi: Bestyrelsen, generalforsamlingens dirigent, alle medlemmer af foreningen samt arkiv.   


