
I N DBYDELSE TI L G EN ERALFORSAM LI NG

NEFERAT
I

TADRE MøLLES VENNER

Tirsdag den 11. august 2A2O

kl. ls.
på TADRE MøLLE

Tadre Møllevej 23

G ru ndet coronapandem i måtte forårets genera lforsamlin g desværre af lyses.

Hermed nir indkaldelse tiIGENERAIFORSAMLING itelt på Tadre Mølle.

Det giver mulighed for den behørige afstand.

Efter generalforsamlingen kan man kl. ca. L7 deltage i grill-arrangement.

Her bedes man tilmelde sig minimum L4 dagetørl

Gyldi8l medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN

0. Velkomst ved formanden.

Farmønden bød velkommen tilfarsamlingen, sam udgiarde 5t personer"

En kort orientering om lorløb af generalforsamlingen"

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår JØrn Jensen " Jørn blev valgt.

Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse:

Dirigenten gennemgik hestemmelserne ivedtægternes S tt. t henhold til dette regelsæt blev der

ved mail øf 20. febrwar 2020 indbudt til generalforsamling d" 17. msrts e024.

Som føtge of Corono-situøtianen blev generalførsamlingen aflyst ved msil al 12' mørts 2020

med aptysning om" at der vil kamme en ny indbydelse

Denne indbydelse er udsendt d. :5. juli 2A20 biløgt dagsardenen - dvs. mere end ltl dage tør
af hal d e I se n af ge n e ra lforsa m I i n ge n.

Dirigenten kankluderede, at, generalforsomlingen er vørslet i henhold til vedtægterne.

Carsten Heldam gjørde opmærksom på, at hsn skrifttigt hdvde ftemsendt forsldg til bestyrelsen

tit behsndting på generalforsamlingen. Dette farslaE var ikke blevet udsendt sammen med

i n d ka ld el se n ti I ge n e ra lfarsa mli ng en.

Dirigenten beklagede dette og anførte, øt forslaEet vil komme til behandling under pkt. 6.

Der vælges min. 2 stemmetællere. Flemrning Sørensen ag Bente SØderberg blev valgt.

2" Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene. Der fremfgrtes en



fytdig beretning om årets gøng:

Di*erse srrfinge,r,enter {affieielfe soflT interne}, de mange åesfl/te ornvisninger, besøgstsl i 8'508

registrerede, 8.500 ikke registrerede I i alt cs.1J.S00 ), de mange rstrs,?dsætfelser ude og fnde,

samarbejde rned ROMtt, trÅt, /Votfon olpørk s&jaldungre rnes lsnd og Kildeengens HØslætløug blett

nævnt.

Sfsr fsft til alle frivillige i løugene for flot pasning i ulle afdelinger. Efterfyser flere frivillige *

gerne yngre/+ 6A!

Msn hur atdrig været fæff'ere pd en færdig rnØlleg&rd'

Statthed sver andenpludsen i kankurrencen om Fsnmtrrks srnwkkeste vandmølle udskrevet øf

"Historiske huse" /Real Dania.

frer er afhotdt 77 bestyrelsesrnØder ag 2A fuugsmøder f 2'A1'9'

3. DSI-TMs formand orienterer om situationen efter overdragelsen fra Staten til DSI'

Grundet f*rrnsndens sygdarn fremlagde l<onstitueret formand tørn Jensen beretning:

frST-TM hur øvertaget ejerskøb nf Tfv? * det l'tar rnedført udarbeidelse uf nye vedtæEter oE

økonornifarhøndlinger med Leir* KCImmune, revidering at diverse aftøler med RafØu ang'

sf',svafsområder, forsikringsrevision med cnsuor pdf,arrdsel udenfor åbningstider'

frer eropsof hjertestørter og redningssfofion *g aftatt ffiøde med frOMu ag brondmyndigheder

eng. besøqsantal i bYgninger.

Bidrag fra TMV + ørbejdskrøft gør TM fif affrsfrtivt besØgssted på linie tned bla' åedreåorg' Ser

er et godt sørnarbeide DSFTM I TMVs åesfyrelse imellem"

Der ksn være 5^g medlernrner øf bestyrelsen, idet bestyrelsen hcr ret til at supplere sig med ap

til to persaner med særlige kvalifikatiøner. Der skol slrrffes 5O'O0O ved fondraring'

4. Fremlaeggelse af revideret regnskab ved kassereren. Ffof og fyldestgørende regnskab fremlagt

- bilaE vedhæftet.

5. Fastsættelse af kontingent. Åluuære*de kantfngent fartsætter'

6. Behandling af indkomne forslag.

Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage fgr generalforsamlingen- rc /crslog:

7) Man ksn sidde i bestyrelsen rflax x.0 år med en overgsngsardning på 2 &r'

2) TMV vælger 3 rnedlemmer ti, fiSt I stedef lor 2'

Segge forslaE blev nedstemt.

Begge lorslag skulle i henhold tff uedtægt ernas I 4 have været, udsendt tfl alle medlemmer inden

genera{forsørnlingen. Bestyrelsen bekløger rneget, cf def ikke er sket.

Rettidigt indkamne førsløg viltre,n&ver btirte sendt vd'

7. Valg til bestyrelse - se nedenfor.

8. Eventuelt



VALG TIL BESTYREEE MM.

A| Valg af kasserer lor 2 årz

Connie Olsen

B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:

Ole Sørensen

Birgitte Knudsen

Karin Gottf redsen, sekretær

C) Bestyrelsessuppleanter på valg for I år:

lb Leesøe, gartner

Carsten Heldam

modtager genvalg *ienucrdg1i

modtager genvalg tr*'riv{ti#?

modtager genva lg i.ls.i1 ir'r: Jiii r

modtager genvalg i:i'*:nv*Igl

modtager ikke genvalg

modtager ikke genvalg

modtager genvalg i'å*ni''*lglr

modtager genvalg {is'rtr;nli$i

modtager ikke genvalg

opstiller / bestyrelsen anbefaler i;*fgf

modtager genvalg,;ie*l,r;j#r

modtager genvalg , 14';3:;1;;;1 i

f, ire &e'n did* f*r *psf rf l*r'* fi e rm e e{ "*&. rrff if g *fsf *nt* in ry

fi * r e r 4t*' s : t m ryr E:il*rei l' f lq":"1+

ffsns-j{*rf Sfrg, yeiini.iå', ing*r' ,q4er,r'et*r,,1$" ffrxr*fgc ,$r*r*dæll&i J4, .}er t4nl,rscfuljdf/',J:$,

f*lr.' .ji, siJpsfr#:ii

HsrsNern.' 3. *llp,*le*ni

D) Revisor på valg 1år:

Erling Svendsen

E) Revisorsuppleant for 1 år:

Knud Petersen

F) TMV-repræsentanter til DSI på valg for 2 år

Bendt Olsen

Bent Brun Larsen

Karsten Druedahl, kasserer

G) Repræsentant til Museumsrådet:

lnger-Merethe Sørensen

Bestyrelsen vil være taknemlig for øt blive orienteret om eventuelle andre kondidater inden

generallorsamlingen,

Forplejning: Ø1, vand, kaffelte og kage

pbv.

Ka rin Gsttfredsen, Sekretær
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Sekrdtærdns underskrift


