
           A.V.K.s Generalforsamling    1. sep. 2021 

               Referat 

 

Til stede: Christian Hygom – Freddie Elsgaard – Lars T. Lademann – Klaus Buron – John 

        Christensen – John Olsen – Joan Andersen – Leif Andersen – Benny Kühnell 

 

Formanden bød velkommen og præsenterede klubbens nye medlem Benny Kühnell fra 

Lyngby. Derefter blev der valgt: 

 

Dirigent: Freddie Elsgaard og Referent: Lars T. Lademann 

 

Formanden beretning: 
Sæsonen 20/21 blev en lang sæson for klubben, grundet covid-19. Den blev lang, men i lange 

perioder kunne vi ikke afholde møder. I starten af sæsonen af holdet vi møder, men snart blev 

der ikke mulig at møder. det har været mulig at afholde udflugt til Vestamager som gav nogle 

gode film. Der var planlagt en serie aftner med program som vi aldrig kom igennem, det er 

planen at fortsætte fremover med sådanne emner. 

Vi forsætter klub aftnerne med halvt planlagte emner og halvt ”fri leg” som giver en god 

blanding hvor alle har mulighed for at påvirke aftnerne. 

Vi har været indbudt til tema aften hos Zoom, hvor Einar Ritzmer fortalte om teknikken 

den film han lavede til Sjællandsstævnet. 

Verner fra Zoom var på besøg og vi havde en hyggelig aften. 

Sjællandstævnet kunne heller ikke afholdes som normalt, men blev til virtuel udgave. 

Klubben i Hillerød afholder igen stævnet og vi krydser fingere for at alt bliver som nor-

malt. 

Julefrokost og sommerfest er blevet en fast og vigtig del af livet i klubben. Julefrokost har 

været fast hos Dalle Valle i Amagercentret, men vi må vist til at finde et nyt sted da det er 

lukket. 

Jeg vil takke medlemmerne for godt humør og aktivt arbejde i klubben på trods af svære 

forhold. 

      Klaus Buron 

 

Fremlæggelse af Regnskab: 

Vores kasserer Christian gennemgik regnskabet pkt. for pkt. og afsluttede med en konklu-

sion, at der i år var et underskud på 389 kr., som ikke var alarmerende da klubben stadig 

havde en bankbeholdning på 13.260,09 kr. og at bestyrelsen havde overvejet en kontin-

gentforhøjelse. 

 

Fremlæggelse af Budget: 

Budget blev ikke fremlagt, men Christian påpegede, at det stort set ville blive det samme 

som i år, bortset fra en eventuel kontingentforhøjelse. 

 

Kontingent: 

En kontingentforhøjelse på 50 kr. blev enstemmigt vedtaget, så kontingentet fremover er 

350 kr. 



 

 

 

Indkomne forslag:  Ingen indkomne forslag 

 

Vedtægtsændringer:  Ingen vedtægtændringer 

 

Valg af kasserer: 

Christian ønskede ikke genvalg og Leif Andersen blev valgt som den nye kasserer. 

 

Valg af formand: 

Klaus Byron blev genvalgt som klubbens formand 

 

Valg af revisor: 

Da den tidligere revisor Benny Schantz tidligere på året var meldt ud af klubben, manglede 

klubben en revisor. John Olsen blev valgt som revisor. 

 

Valg af revisorsupplant: 

Efter lidt overtalelse blev Joan Andersen valgt til revisorsupplant. 

 

Eventuelt: 

Lars nævnte de 2 dyreste pkt. (Hostmaster, hjemmeside + bankgebyr) i regnskabet, som 

man muligvis kunne kigge på og eventuelt reducere. Emnet blev derefter livligt diskuteret. 

Leif spurgte indtil, hvad vi i realiteten fik for vores medlemskab af h.h.v. Tårnby-bladet og 

Tårnby Foreningsråd. 

Klaus svarede, at vi bl.a. blev indbudt til møder i Tårnby Foreningsråd, hvor de bl.a. infor-

merer lidt om, hvad der sker i kommunen, samt afholder foredrag, som kan være nyttige 

for foreningerne. Vi har også fået trykt vores klubplakat i Tårnbybladet kontorlokaler. 

 

Til sidst blev Christian takket for hans store kassererarbejde siden 2007 og det blev til et 

højt hurra. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede A.V.K.,s generalforsamling 2021 og 

aftenen sluttede med afspilning af medlemmernes videofilm. 


