
Referat af ordinær generalforsamling 2017. 
 

               Lørdag den 25. marts Kl.11.00 

         På 3F Als Nørreled 33, Guderup 6430 Nordborg                                   
 

 Dagsorden: 
     1. Valg af dirigent. 

     2. Beretning. 

                                               3. feriefonden året der gik 

     4. Regnskab. Herunder kontingent. 

     5. Indkomne forslag. 

     6. Valg ifølge vedtægter. 

     7. Eventuelt.  

 

Formanden bød velkommen til de 16 fremmødt. 

 

1. Frank J. Nielsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og valgt. Frank 

konstaterede at indkaldelsen i henhold til Vedtægterne var rettidigt indkaldt via 

opslag og tryk i fælles Nyt. 

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 

 

 



Beretningen blev enstemmigt godkendt



Der var en kommentar til afsnittet Koncernklub, Fællesklubben kom i 2013 med et 

forslag til repræsentantskabet om en styrket koncernklub, men forslaget blev 

desværre nedstemt, men feriefondens fordele vil de rigtig gerne være med i. 

 

3. Angående Feriefonden så har vi kig på sommerhus på Rømø og på Djursland, vi 

har købt en lejlighed i Ørestaden, uden bopligt. Vi har en go belægningsprocent 

på vores feriehuse. Pensionister og efterlønnere kan leje udenfor sæson men til 

funktionær priser. 

Der kom en bemærkning om at vi skal tænke os om hvis vi åbner for meget for 

funktionærerne da de har en stor fordel i forhold til timelønnede da de har bedre 

mulighed for at planlægge ferie i god til kontra os, de ligger på ca. 16% af de 

samlede udlejning. Timelønnede for mange steder først bekræftet hvornår de kan 

holde ferie sidst i marts. 

 

4. Bent gennemgik regnskabet, som fællesklubben for første gang har lavet udenom 

et revisionsfirma, men med revision af Kurt Nissen, Svenstrup. Efter en god 

gennemgang og debat var der god forståelse for at vi har valgt at spare klubben 

for de forholdsvis store udgifter til et revisionsfirma. Regnskab blev derefter 

enstemmigt godkendt. Se vedlagte. 

 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg, se vedlagte. 

 

7. Diskussion om hvordan vi kan tiltrække flere til en generalforsamling, 

bestyrelsen vil meget gerne have ideer fra vore kolleger hvis der er nogen der 

synes man har en. 

 

Dirigenten stoppede generalforsamlingen og takkede for go ro og orden   

   


