
GENERALFORSAMLING 2014 
 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent samt referent 

2) Aflæggelse af beretning (overtjeneren) 

3) Forelæggelse af regnskab (barchefen) 

4) Fastsættelse af kontingent (barchefen) 

5) Valg af bestyrelse 

6) Gennemgang af ny rondering 

7) Indkomne forslag 

8) Evt. 

 

1. Til dirigent valgtes Helle Andersson, referent Henrik Zimmermann. 

 

2. Overtjenerens beretning 

Endnu et år er gået med hyggelige parties, hvor vi har fået smagt 

forskellige drinks. 

Der skulle have været et ekstra party med ølsmagning i Zoo, det vil 

sige smagning af øl med forskellige dyrenavne, men det måtte 

desværre aflyses pga. sygdom. Vi håber dog, at det kan gennemføres 

på et senere tidspunkt. 

Men lad mig komme med en opfordring: hvis I har nogle gode idéer 

til ekstra parties eller temaaftener, så kom frem med dem. Det er kun 

fantasien, der sætter grænser. 

Endnu engang tak til Henrik for administration af hjemmesiden. Tak 

til alle for det forgangne år og for mange hyggelige timer. Lad os 

håbe, at de kommende parties bliver lige så hyggelige som de 

tidligere. 

SKÅL fra Overtjeneren.  

Beretningen godkendt uden kommentarer. 

 

3. Barchefen bekendtgjorde at der i det forløbne år er brugt 5200,- kr på 

parties. Der er 3700,- kr i kassen. 

Barchefen opfordre til at der max. Bruges 1000,- kr. til drikkevarer  

pr. drinksparty. 



Godkendt uden kommentarer. 

 

4. Barchefen foreslog at kontingentet fortsætter uden justeringer. 

Husk at der skal betales kontingent straks efter dette drinksparty. 

 

5. Samtlige bestyrelses medlemmer genvalgt. 

Overtjener Bent, Barchef Rene B og Bartender Hans-Erik. 

 

6. Ronderingen godkendt. Er på hjemmeside videreført til og med 2017. 

 

7. Der var ikke kommet nogle forslag. 

 

8. Eventuelt; 

Dirck og Bent vil gerne opfordre til at drinksparty ligges i ulige uger, 

hvis dette kan lade sig gøre. 

Rene B opfordrede til at brygge en øl til påskefrokosten. Rene A vil 

prøve at overtale John til at hjælpe med at fremstille 1-2 bryg til 

påske. Rene A er primus motor. Steffen vil lave et logo/etiket logo 

ala Tina Boesen. 

Betina vil gerne bede om at indbydelser fremadrettet sendes til 

hendes mail, IKKE Per´s. 

Janne vil sende en ny kontaktliste ud, for at vi alle er opdaterede. 

 

 

Genrealforsamlingen slut.  

 

 
 

 


