
                         

Virum 15.marts 2020                                                                                                                              REFERAT  

             

Referat fra Stavgængernes Generalforsamling den 9.marts 2020. 

Vi mødtes på Møllebo cafeen kl. 16.45, startede med et par stykker smørrebrød.  

Det var Anettes mening at vise den sidste nye film, samt de forskellige menuer på hjemmesiden, 

Møllebo’s teknik virkede ikke, både Anette og Niels Henning knoklede løs med at få det i gang, men 

det var umulig at få lyden frem både på film og microfon.   

Vi startede generalforsamlingen kl. 17.45.               

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Niels Henning blev valgt. 

2. Valg af referent. 

Birthe blev valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden var rettidig sendt til medlemmerne d. 11.febr. Dagsorden godkendt. 

 

Bestyrelsens beretning v/ Anette Garsdal.  

FORMANDS BERETNING/v. Anette Garsdal 

0. 23. marts var flere SGO-bestyrelsesmedlemmer på Frivilligcentret i førstehjælpskursus med 

hjertestarter. 

Arrangeret af Frivilligcentret. 

 

1. 26. marts 2019 fandt Generalforsamlingen sted på Loftet i Frivilligcentret. Der var stort 

fremmøde 

 

2. 14. maj  afholdte vi Forårsturen. Den foregik i Jette Smidts Søhus, der ligger ved Vejlesø. 

Forårsturen foregik lidt senere i år pga. dårligt vejr. 

 

3. 21. maj+23.maj deltog vi i senior ugen. Arrangeret af Lyngby Tårbæk Kommune.  

SGO havde undervisning i Stavgang og Stavgymnastik efter RKT-systemet med borgerne 

 stavgangsgymnastik. Sloganet LTK valgte var ”ta din nabo med” (forebyggelse af ensomhed)                                                                                                                          

4. 28. maj var vi i Nivå på Rododendron tur.  

 

5. 2. juli var stavgængerne på Frederiksborgs Slot.  

En guidet tur, hvor den private del af Slottet samt have blev vist med stor interesse og med  en 

rigtig dygtig guide. 

 

6. 20. august fejrede vi vores 15-års fødselsdag på plænen overfor Møllebo. 

 

7. 14.november fik vi besøg af Aase Tribinni med foredrag om hendes liv og trylleri. SGO bød på 

kaffe og kage. 

 



8. 5. december havde vi julefest med 2 mands band og platter, kaffe, hjemmebag og konfekt. 

 

               9.   28 januar + 25. februar bød SGO på smørrebrød efter stavgang i cafeen på Møllebo.  

 

                         BESTYRELSES ARBEJDE: 

          A)         Bestyrelsesmøder: 6. stk. i 2019   +   1 bestyrelsesmøde i 2020 

          B)         Seniorugen, LTK-samarbejde om stande, tid på arr. mellem foreninger 1   Møde.     

          C)         Receptioner i Frivilligcentret. Leder stopper- en ny leder starter.2. stk. 

Bestyrelsen har mange forskellige opgaver ved vores arrangementer: 

Bage–lavekaffe-sandwich-købe ind–bestille lokaler.  Kontor: 

tilmeldinger – hjemmesiden – foredragsholdere – økonomi - 

træning -flyers uddeling samt synliggørelse 

4. Revideret års regnskab v/ Bent Khanna. 

Bent var syg, sekretæren fremlagde års regnskabet. Der var spørgsmål til hvordan vi havde anvendt 

§ 18 midlerne, som er et tilskud fra LTK. De enkelte poster blev gennemgået, herefter blev 

regnskabet godkendt. 

5. Kontingent. 

  Ingen kontingentændringer, forsat 150 kr. om året.  

      6.  Indkomne forslag. -  Ingen indkommen forslag. 

7. Valg 

      2 bestyrelsesmedlemmer var på valg for 2 år: 

      Anette Garsdal – blev genvalgt.       

      Bent Khanna    - blev genvalgt.       

     Valg af suppleant for 1 år:  Ulf Schønsted blev genvalgt. 

     Valg af revisor for 1år:        Bent Jørgensen blev genvalgt. 

    8 Evt. 

   Et medlem spurgte om vi havde tænk på at søge fonde om tilskud?  

      Svar: Det har der hidtil ikke været behov for, samtidig vil det også kræve 

      mere bestyrelsesarbejde, spørgsmålet kan evt. stilles som et forslag til næste                                                                             

      generalforsamling. 

     Medlemmerne blev spurgt om de ønskede at få referatet tilsendt på mail, eller 

     om de ville læse det på hjemmesiden, det var ok med hjemmesiden. 

     Generalforsamlingen sluttede kl. 18.20. Niels Henning takkede for god ro og orden. 

************** 

 

                                  


