Foreningen Norden
Lokalafdeling for Aabenraa Kommune

Referat fra Generalforsamling
Torsdag den 17. 3. 2022 kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa.
Der var 21 stemmeberettigede fremmødt. Karen Margrethe Fink bød velkommen, og
introducerede aftenens taler.
Fællessang: Nordahl Grieg:“Kringsatt av fiender”

Kl. 19 – 20 talte Chr. Lagoni, Landskontoret og fra 1.4. 22 Generalsekretær i
Norden Danmark.
Chr. Lagoni fortalte om sine arbejdsområder i foreningen Norden, pt. 360 grader
eftersyn landet rundt og det daglige arbejde med NORDJOBB gennem en corona tid.
Norden har ca 10.000 medlemmer fordelt på 100 lokalafd. Arbejdet er af stor
vigtighed, især som samfundssituationen udvikler sig netop nu. Nordjobb udsender ca
800 unge pr år og er behjælpelig med job-bolig- div. myndigheder- trivsel og kultur, i
alt en velfungerende arbejdsformidling. Derudover arbejdes der med Norden i skolen,
Folkemødet på Bornholm med en ungecamp og A.P.Møllers nordiske kald.
Fællessang: Ludvig Holstein:Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.

Kaffepause (Egenbetaling kaffe / boller 50 kr.) efterfølgende generalforsamling.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent, Bente Wrang blev valgt, kunne konstatere at generalforsamling var lovlig
indkaldt. ( i årsprogrammet, indkaldt pr. mail 1. gang den 24.2. lagt på hjemmesiden,
derudover en påmindelse pr mail d. 8.3. 22.) Dagsordenen gennemgås

2.

Formandens beretning, formanden aflagde beretningen, der var ingen spørgsmål til denne.
Godkendt. Beretningen vil blive lagt på Norden Aabenraa hjemmeside

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, kassereren gennemgik alle poster på det
omdelte regnskab. Fra salen blev der gjort opmærksom på en trykfejl i årsregnskabet under
AKTIVER (Disponibelt og forudbetalt til Norgestur) skal der rettelig stå -14.522.57 kr.
Godkendt. Regnskabet lægges på hjemmesiden

4.

Forslag fra lokalbestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen får et ekstra medlem

5.

Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (Forslag skal sendes til formanden eller et
medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen), ingen
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6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
På valg er :
Karen Margrethe Fink (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Margit Olavsgaard (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Povl Kylling Petersen (ny opstillet), valgt med applaus
7. Valg af revisor. Rasmus Callesen (villig til genvalg), er ikke tilstede, genvalgt
8. Valg af revisorsuppleant. Carl F. Dela (villig til genvalg), er ikke tilstede, genvalgt
9. Eventuelt. Formanden orienterer om læsekredsen, som har 10 deltagere. Der læses p.t. norsk
litteratur og der har været afholdt 3 møder. Interesserede kan altid henvende sig til Lone Volquartz
eller Karen Margrethe Fink, for oprettelse af flere kredse.
Fællessang : Karsten Thomsen: “Det er så køhnt, det er så dejle”
Bente Pårup spillede til alle fællessange

Dirigenten takker for afviklingen af generalforsamlingen.
Dirigent og pianist modtager begge en vingave for indsatsen

Efter GF mødtes bestyrelsen til et konstituerende møde; Velkommen til Povl Kylling
Formand Karen Margrethe Fink,
Næstformand Birte Fangel
Kasserer Povl Petersen
Sekretær Birgit Støchkel
Ad hoc og læsegruppe Lone Volquartz
Ad hoc og PR Margit Olavsgaard
Ad hoc venskabsbysamarbejde Povl Kylling Petersen,

Aabenraa, den 19. marts 2022, Referent Birgit Støchkel.

