BESTYRELSENS BERETNING – GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 29.
MAJ 2017
Som der også blev nævnt sidste år, så er dette en beretning for Organisationen, altså det der tidligere svarede til delegeret forsamlingen. En Organisation består normalt af flere afdelinger, men i vores tilfælde har vi kun en afdeling. Beretningen for Afdelingen kommer som sædvanlig på årsmødet i september. Derfor bliver denne beretning for Organisationen også meget kort.
Organisationen er overordnet over Afdelingen.

Bestyrelsen:
Vi lykkedes sidste år at ændre en lille smule på bestyrelsessammensætningen i Organisation og i afdelingen, så de 2 bestyrelser ikke er helt identiske. Bestyrelsen for organisationen
består inden valgene i dag af Formand Birger Eckstrøm, kasserer Irene Christensen Orth,
bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Bock, Mogens W. Andersen og Klaus V. Thomsen. Suppleant er Richard Weihe. Bestyrelsen for Afdelingen består af Formand Klaus V. Thomsen, kasserer Irene Christensen Orth, bestyrelsesmedlemmerne Henrik Bock, Mogens W.
Andersen og Richard Weihe. Suppleanter er Bente Andersen og Birger Eckstrøm. Vi vil
stadig gerne ha’ de 2 bestyrelser mere forskellige.
Det giver mening at Formanden for afdelingen, som i dag er Klaus, sidder med i Organisationens bestyrelse, mens både Irene og Mogens med fornuft kunne udskiftes i den ene eller
anden bestyrelse. Men det kræver jo at vi kan finde nogle ligeså engagerede og dygtige bestyrelsesmedlemmer.

Projekt murværk:
I 2016 og lidt af 2017 er vores murværk i Afdelingen blevet renoveret med et flot resultat
til følge. Der har naturligvis været en del gener når så mange håndværkere har gået og ordnet murværket. Men vi synes det er gået godt og at vi har fået et pænt resultat. Vi har haft
nogle gode relationer til både rådgivningsfirmaet ved Christian og Murerfirmaet ved Martin. I skrivende stund mangler der stadig lidt arbejde. Vi har ligget lidt stille pga. vinteren
og frostvejr.
Køb og Salg.
En af de ting, som Generalforsamlingen tager sig af er køb og salg af ejendomme. Det har
vi dog ingen planer om i øjeblikket.

