Generalforsamling i Københavns Afdeling 25. marts 2017
1. Valg af dirigent
Poul Beck blev valgt til dirigent og takkede forsamlingen for valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt rettidigt.
Der var i alt 82 stemmeberettigede til stede.

2. Formandens beretning
Formanden, Klaus Falsing, gennemgik beretningen på en Power Point præsentation – se selve beretningen
på dvl-kbh.dk. Han lagde særlig vægt på indførelsen af det nye tilmeldings- og betalingssystem.
Bestyrelsen besluttede i foråret 2016 at indføre et nyt booking- og betalingssystem, fordi arbejdsbyrden i
afdelingen er meget tidskrævende for kassereren, og fordi det tidligere bookingsystem ikke længere
kunne supporteres og følge med udviklingen.
Systemet er indført i samarbejde med Landsstyrelsen, som besluttede at støtte projektet som et
pilotprojekt. Formanden fortalte kort om systemets finansiering.
Kommentarer fra de fremmødte:
Therese Vedel spurgte hvem der betaler de sidste 100.000 kr.
Tove fra Dramaten: hvem har foretaget en økonomisk vurdering af systemet inden indførelsen?
Ole Bertelsen, turleder i København Afdeling:
Vi fik ikke turlederne med i springet, det er lappeløsninger, derfor er kun få turledere med i det. Det er for
svært at bruge.
Hertil svarede formanden Klaus Falsing:
Hvis Landsforeningen overtager systemet, får vi de 100.000 kr. tilbage. Vi har prøvet at indføre en Googleløsning, der var langt billigere – den ville turlederne ikke acceptere.
Herefter blev formandens beretning vedtaget med 2 stemmer imod. Ingen stemte hverken for eller imod.
3. Orientering fra kredsene
Dramaten, Sangkredsen, Kunstkredsen, Gymnastikkredsens, Svømmekredsens og Sommerhusenes
beretninger taget til efterretning. Se alle kredsenes skriftlige beretninger på dvl-kbh.dk.
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4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab
Regnskabet er udarbejdet af PC Revision.
Kassereren Jens Werngreen forelagde det.
Regnskabet vedtaget. Alle stemte for, ingen imod.
Ole Bertelsen ønskede at vide, hvad hjemmesiden koster. Hertil svarede kassereren, at den koster ca.
15.000 kr. pr. år.
Ole Bertelsen ønskede også at vide hvad den likvide beholdning er: Hertil svarede Jens Werngreen, at den
er på kr. 1.075.000 incl. indbetalinger på ikke afholdte ferieture. Samtidig er der bundet 150.000 kr. til 3%
på en konto i DANSKE BANK.
Hvorfor skifter vi ikke til det system landsforeningen benytter, det er jo et standardsystem, der opdateres
løbende, spurgte Ole Bertelsen.
Klaus Falsing: vi skifter ikke nu, men venter på Landsforeningens beslutning om hvilket system alle
afdelinger fremover skal bruge. Årsagen til ikke at skifte nu er, at vores hjemmeside hænger sammen med
tilmeldingssystemet.
Irene Hansen spurgte hvorfor vi giver tilskud til Dramaten. Her til svarede formanden, at det var et
engangstilskud til deres 75 års jubilæumsforestilling.
En anden spurgte hvornår der foreligger et budget?
Hertil svarede formanden:
V i har ikke haft kræfter til det endnu, men med den nye kasserer vil vi fremover arbejde med budgetter,
handlingsplaner og fremadrettede aktiviteter, som budgettet vil afspejle.
Samtidig har vi en stor likvid kapital, hvorfor turlederne kan arrangere ture som de vil. Vi søger bl.a. en ny
kasserer der kan lave budgetter. Bestyrelsen har et forslag til kasserer med de nødvendige faglige
forudsætninger for at kunne udføre denne del af opgaven.
Regnskabet blev godkendt med alle stemmer, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod.

5. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.
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6. Fremtidigt arbejde fremlagt af formanden Klaus Falsing.
Vi har fået 3 initiativer fra Styrelsen som den kommende bestyrelse skal tage stilling til snarest:
-Nyt landsdækkende booking- og betalingssystem
-Oprettelse af en multihjemmeside
-Omlægning af afdelingstilskud
Bestyrelsen vil arbejde for at få flere medlemmer. Et eksempel på et projekt, hvor flere foreninger
samarbejder er københavnerprojektet: Spring for livet. Her spytter Københavns Kommune penge i så det
er gratis for os at deltage.
En turleder bemærkede vedr. en evt. omlægning af afdelingstilskuddet, at man som turleder skal have
godtgjort sine turudgifter.
Dirigenten påpegede, at man ikke skulle stemme om dette spørgsmål, men ville gerne have en
tilkendegivelse fra forsamlingen, som meddelte at den tog det fremlagte til efterretning.
7. Valg
A: Formanden var ikke på valg
B: Den hidtidige kasserer, Jens Werngreen havde meddelt at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, men
gerne vil påtage sig nogle bogføringsopgaver.
Holger Vallentin var på valg og ønskede genvalg. Holger Vallentin blev genvalgt for to år. Ingen stemte
imod, ingen stemte hverken for eller imod.
Følgende stillede op til bestyrelsen:
-Ingrid Sørensen,
-Inge-Lise Kvorning,
-Bente Bisp Nielsen
De præsenterede sig som følger:
Ingrid Sørensen er pensionist, har tidligere beskæftiget sig med regnskaber, bogføring, budgetter og har
stor erfaring i økonomiske opgaver generelt.
Inge-Lise Kvorning gik på pension for et par år siden og vil gerne være med i afdelingens administrative
opgaver. Inge-Lise har stor erfaring fra sit tidligere arbejdsliv.
Bente Bisp Nielsen er stadig på arbejdsmarkedet som sekretær i en afdeling, der beskæftiger sig med
udvikling. Hun vil gerne påtage sig sekretæropgaverne.
De har alle været DVL-medlemmer i adskillige år.
Alle 3 kandidater blev valgt, der var ingen stemmer imod og heller ingen der hverken stemte for eller
imod.
3

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
C: Som ”intern” revisor valgtes Karen Shoshan, som modtog genvalg samt registreret revisor Jeanette
Mingon Olsen, PC-Revision, Gentofte som ekstern revisor.
D: Valg af landsmødedeltagere
Flg. blev valgt:
-Anita Garbers
-Ingrid Sørensen
-Bente Bisp Nielsen
-Inge-Lise Kvorning
-Lis Keiding
-Bitten Isholm Petersen
-Kirsten Jensen
-Kirsten Lilholm
-Grethe Aagard
-Holger Vallentin

8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Mødet sluttede ca. kl. 18.45.
Formanden takkede:
-Jan Adler Nissen for 25 års medlemskab
-Aase Spelmann for 30 års medlemskab
Desuden takkede formanden:
-de tilstedeværende for deltagelse i generalforsamlingen
-dirigenten Poul Bech samt
-Kirsten Jensen, som har været primus motor i indførelsen af vores nye tilmeldings- og betalingssystem

Dirigent: Poul Beck

____________________________________________

Referent: Maiken Holst

____________________________________________
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