
Ordinær generalforsamling i foreningen Øland Show Band,  
onsdag den 9. oktober 2020 kl. 19:00. 

Der var 13 ud af 20 medlemmer tilstede.  

Tilstede var Jørgen Henrik, Henrik, Kim, Danny, Jøren, HC, Helle, Else, Susse, 
Inger, Jørgen, Per og Erik. 

Vi manglede Minna, Ivan, Mette, Louise, Flemming, Elin og Martin. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1) Valg af ordstyrer 
Jørgen Mortensen valgt med applaus, og konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og gav så ordet til formanden. 

2) Formandens beretning 
Formand Hans Christian fremlagde beretningen for året – godkendt med 
applaus. 
Vedlagt på papir. 

3) Regnskabsaflæggelse og godkendelse 
Kasserer Else Christensen fremlagde regnskabet, opmærksomheden 
henledes på regnskabsår fra 1/8 til 31/7. Regnskab gennemgået af 
revisor, og der var ingen anmærkninger fra revisoren Helle Kronborg. 
Udgifter på i alt 4.646,70 kr, og en beholdning på i alt 5.267,55 kr i 
banken (pr 31/7) og en balance på 9.914,25 kr (overført 9.914,25 fra 
tidligere kasserer Tom Simonsen). 
Godkendt med applaus. 
Vedlagt på papir. 

4) Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag. 

5) Fastsættelse af kontingent. 
Efter en kort snak blev det vedtaget af en enig generalforsamling, at 
kontingentet fortsætter uændret med 0,- kr. 

6) Godkendelse af budget. 
Der er ikke lavet budget, da bestyrelse og kasserer ikke har planer om at 
lave større investeringer. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Danny er på valg (Tom er stoppet). 
Danny Heinricht genvalgt med applaus. 
Inger Kjeldsen valgt ind i bestyrelsen (med applaus). 
(HC, Else og Kim ikke på valg i år) 

8) Valg af revisor.  
Helle genvalgt med applaus. 



9) Eventuelt 
Kort snak om repertoire, Per ønsker flere numre med sang. 
Desuden snak om koncerten på Gjøl Havn (Gjøl Kro) hvor alle var 
tilfredse, og glade for de optagelser som Jørgen Mortensen (med kone og 
datter) havde lavet ved lejligheden. Optagelsen er tilgængelig på 
ditnettv.dk.  

 

Ordstyre Jørgen Mortensen afsluttede generalforsamlingen med at takke for 
god ro og orden. 

Bestyrelsen holdt et kort konstitueringsmøde i fortsættelse af 
generalforsamlingen. 

Konstituering pr. 9. oktober 2020 er: 

 Formand, Hans Christian Nielsen, Øland 

 Næstformand, Danny Heinricht, Gjøl 

 Kasserer, Else Christensen, Brovst 

 Sekretær/webmaster, Kim Bundgaard, Trekroner 

 Inger Kjeldsen, Gøttrup 
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