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Generalforsamling den 19. august 2021- referat

Sted: Hotel og Konference Center, Sejrsvej 101, 6300 Gråsten

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
Advokat Thorbjørn Phillipsen blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet i h.t
vedtægterne.

2. Bestyrelsens/formandens beretning
Formanden berettede om den usædvanlige periode for bestyrelsen i det forgangne år med bl,a. formands- og
kassererskifte samt ikke mindst nedlukningen af Danmark. Bestyrelsen har kun været samlet fysisk 2 gange
siden sidste generalforsamling. De øvrige møder har været afholdt virtuelt via Teams.

Vi har været kreative i forhold til den indsats, der er absolut nØdvenlig, når man er en forening båret og
drevet af frivillige og finansieret af medlemskontingenter, Der er etableret samarbejde med firmaet Charlotte
Kjær og Co., der håndterer foreningens daglige Økonomi og regnskab. Ligeledes er der etableret en kobling
mellem medlemssystemet og et nyhgdsbrevmodul, Samarbejdet med JyskFynske Medier omkring
markedsføring er også foftsat online og offline, I juni 2021 blev der udarbejdet en ny brochure på dansk og
tysk, hvor vejføringen er tydelig på Fyn. Brochuren er uddelt til turisterhverv på begge sider af Lillebælt.

Synlighed for foreningen er vigtig. Derfor har bestyrelsen gjoft det bedste, man kunne for at være til stede
online og offline via aviser, sociale medier, radio og TV.

Den absolut største glæde i år er Folketingets godkendelse af at igangsætte en forundersøgelse til 20 mio.kr

I det kommende år har bestyrelsen besluttet sig for at fokusere på opsøgende møder i forhold til foreninger,
deltagelse i markeder/aktiviteter, der åbner nu.

Foreningen samarbejder med Komiteen, som er nedsat af Sønderborg- og Faaborg-Midtfyns Kommuner.
Foreningen arbejder primært med at skabe den folkelige opbakning og Komiteen med den politiske del.
Det er så vigtigt, at medlemmerne foftsat bakker op om projektet og er med til at skaffe nye medlemmer.
Arbejdet er slet ikke slut, selvom forundersøgelsen er bevilget af et bredt flertal i Folketinget! Vi skal holde
trykket og opmærksomheden i hele Danmark. Vi har brug for jeres opbakning!

Beretningen blev taget til efterretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Regnskabet for 20L9, som er momsfritaget blev fremlagt af formanden og regnskabet for 2020 samt forslag
til budget for 2027 blev fremlagt af kassereren. Regnskaberne er blevet underskrevet af den samlede
bestyrelse forud for generalforsam lingen.

Regnskaberne for 2019 og 2020 samt budgettet for 202I blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen forslag
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5. Besfutning om kontingent for det kommende kalenderår (2O22)
Uændret kontingent blev godkendt.
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6. Valg af formand
Inge Dahl (ikke på valg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erling Lundsgaard - Vest - (ikke på valg)
Glenn Dierking - Sydslesvig - (ikke på valg)
Janet Preuss - Vest - (blev valgt)
Ove Engstrøm - Øst - (ikke på valg)
Synnøve Andersen - Øst - (blev genvalgt)
Petter Astrup-Thørring - Vest (blev genvalgt)
Vagn Drud Hansen - Øst (blev genvalgt)
Knud Kirsten - Vest - (ikke på valg)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Peder Andersen - Øst - (ikke på valg)
Hans Henning Haldbo - Øst - (blev genvalgt)
Klaus Kuch Jensen - Vest - (blev valgt for 2 år)
Lars Romsøe Grandt - Vest - (blev valgt for 1 år)

9. Valg af revisor
Per Skjerning (ikke på valg)
Lone Merete Handberg (blev genvalgt)

10. Valg af revisorsuppleant
Eske Brun (ikke på valg)

11. Eventuelt
God og livlig debat/kommentarer fra de ca. 50 fremmødte medlemmer

Alle valg gælder for en 2-årig periode - og genvalg kan finde sted. (5 4 stk. 6)
Iflg. vedtægterne $5 stk. 2 tilstræbes der en ligelig repræsentation i bestyrelsen af antal bestyrelsesmedlemmer fra
begge sider af Lillebælt og yderligere at have en repræsentant fra Sydslesvig.
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