Referat
fra generalforsamlingen i Foreningen NORDEN, Skive 29. februar 2012 på
Aktivitetscentret Ny Skivehus:.
1. Formanden Randi G. Johansen bød velkommen til de ca. 10 deltagere.
2. Jens Utoft blev valgt som dirigent og referent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem annoncering i Skive
Folkeblads Midt på Ugen den 22. februar og med udsendelse af nyhedsbrev
til alle medlemmer i december 2011.
3. Formanden Randi G. Johansen aflagde beretning, hvori hun gennemgik
arrangementerne i det forløbne år, herunder
a. September: Foredrag iaf Jørgen Hansen, stifter af FREJA Transport &
Logistics a/s med afdelinger i fire nordiske lande om firmaets opbygning og
om erhvervskulturen i de nordiske lande. Mødet samlede 30 deltagere
b. Oktober: Nordisk fotoudstilling på Skive Bibliotek – en flot udstilling med
45 billeder fra Norge, Sverige, Færøerne, Island og Grønland.
c. November: Skumringstimen i samarbejde med Skive Bibliotek, hvor
bestyrelsesmedlem Martin Bach-Vilhelmsen læste op fra romanen
”Populærmusik fra Vittula” af den finske forfatter Mikael Niemi.
Efterfølgende blev der vist uddrag fra filmen af samme navn.
d. Januar 2012: Anders Kjærgaards fortalte og viste billeder fra sine to år
med Sirius-Patruljen i Grønland for ca. 65 deltagere. Anders Kjærgaard viste
også noget af sin personlige udrustning på turen.
Formanden glædede sig over, at det nu er lykkedes at indsamle e-mail
adresser på de fleste af medlemmerne, så det har været muligt at udsende
nyhedsbreve fra lokalafdelingen og anden information på denne måde og
derved spare på portoudgifterne.
Formanden var netop vendt hjem fra en uges nordisk kursus på Rude Strand
Seniorhøjskole, arrangeret i samarbejde med foreningen NORDEN. Et
tilsvarende kursus forsøges gennemført i 2013, og det kunne hun varmt
anbefale.
4. Kasserer Verner Graversen fremlagde regnskabet, der viser et lille overskud
på 917 kr. Regnskabet blev godkendt. Det er underskrevet af formand,
kasserer og en af de generalforsamlingsvalgte revisorer, idet den anden
revisor er indisponeret på grund af alvorlig sygdom.
5. Valg til bestyrelsen:
a. Randi G. Johansen blev genvalg
b. Lene H. Ølgaard blev nyvalgt som afløser for Martin Bach-Vilhelmsen,
der ikke ønskede at fortsætte.

6. Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslog Conny Estholm, Skive, der blev valgt.
7. Valg af revisor
Generalforsamlingen nyvalgte Martin Bach-Vilhelmsen som afløser for fhv.
borgmester Knud Olsen
8. Valg af revisorsuppleant: Anne Marie Madsen, Højslev.
9. Eventuelt
På opfodring orienterede næstformand og medlem af landsledelsens
forretningsudvalg Erik Rasmussen om landsforeningens økonomi, der trods
stabilt medlemstal er anstrengt på grund af mistede opgaver og deraf
følgende personalereduktion. Et plaster på såret er dog, at det nordiske
fælleskontor flyttes fra Malmø til foreningens kontor i København, som
fremover vil modtage en indtægt for husleje.
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