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Det danske Selskab i Hamborg
Generalforsamling 20 L3

Benediktekirken, Den danske Sømandskirke i Hamborg, Ditmar Koel Strasse 2,20459 Hamburg
Tirsdag den 18. marts 2013 kl. 19:30 tfi2A:12
Deltagere

Henrik Fossing, Bodil Fossing, Jens Smedegaard Andersen,
Nina Oerum, Gregory o'Toole, Latla Hansen, Jesper
Theodorsen, MartinWiirgau Hansen og Karen Jensen.

1. Dirigent

Jesper Theodorsen bød velkommen og meddelte, at

bestyrelsen foreslog Karen Jensen som dirigent. Karen Jensen
accepterede valget og blev enstemmigt og uden modkandidat
valgt som dirigent.
Diri genten konstaterede at generalforsamlingen var rettidi gt
indkaldt ifølge vedtæEerne $ 1 1. I alt deltog 9 medlemmer af
selskabet. Der forelå ingen fuldmagter. Generalforsamlingen
var beslutningsdygtig.
2. Formandens

årsberetning Formandenfremlagde foreningens

årsberetning.

Foreningen har 60 betalende medlemmer. Tilslutningen til
arrangementerne har været meget ringe. Der har været 3
udmeldinger i løbet af 2012De arrangementer som har været gennemført i 2012 var
generalforsamling, Sankt Hans i samarbejde med Den danske
Sømandskirke i Hamburg, Spiegel rundtur, rundtur hos Thalia
Teater og efterfølgende forestilling Andresen, byrundtur i
Altona "struensee in AltonaGrundet Bruno Bedholms flytning til New York i løbet af året
20 12, overto g Jesper Theodorsen formandskabet.
Bestyrelsen opfordrer a|le medlemmer til at søge nye
medlemmer.

3. Kassererens årsberetning Kontingentindbetalinger i2lI2udgiorde € 1.288,00. Der var
et underskud på € 57 ,99 '
og årsregskab.
4. Revisorernes beretning og
efter samtykke at meddele
bestyrelsen decharge.

5.

Budget20t3

Revisorerne Gregory o'Toole og Larla Hansen havde
gennemgået alle bilag og godkendt regnskabet. Alle bilag var
i overensstemmelse med regnskabet. Efter forsamlingens
samtykke meddeltes bestyrelsen decharge.
Budgettet for 2013 blev enstemmigt vedtaget som foreslået.
Ingen stemte imod eller undlod at stemme.
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6. Kontingentet 2014

Kontingentet for 2014 er uændret: € 30 for enkeltmedlemmer
og € 50 for samboende par. Fastlæggelsen af kontingentet
blev enstemmigt besluttet. Ingen stemte imod eller undlod at
stemme.

7

Jesper Theodorsen blev forslået som formand. Jesper

. Y alg af formand

Theodorsen accepterede valget og blev enstemmigt og uden
modkandidat genvalE som formand for I år. Det blev
enstemmigt besluttet, at Jepser Theodorsen får fuldmagt til
selskabetes konti i Sydbank Hamburg.
B.

Valg af 2

bestyrelsesmedlemmer i
henhold til $ 8.2

9. Valg af suppleanter

10.

1

Valg af revisorer

1. Evt. forslag

til

dagsorden

Lisbeth Larsen blev forslået genvalgt som 1. næstformand for
2 ån. Lisbeth Larsen havde forinden, mundligl accepterede
genvalg og blev enstemmigt genvalgt som 1.næstformand for
2 år uden modkandidater.
LailaHansen blev forslået valgt som kasserer for 2 år. Laila
Hansen accepterede valget og blev enstemmigt genvalgt som
sekretær for 2 ar uden modkandidater. Det blev enstemmigt
besluttet , atLallaHansen får fuldmagt til selskabetes konti i
Sydbank Hamburg.

Bodil Fossing blev foreslået genvalgt som suppleant. Bodil
Fossing accepterede genvalg og blev enstemmigt genvalgt
som suppleant for 1 år uden modkandidater. Karen Jensen
blev foreslået valgt som suppleant. Karen Jense accepterede
valget og blev enstemmigt valgt som suppleant for I år uden
modkandidater
Gregory o'Toole og Jens Smedegaard Andersen blev forslået
som revisorer. Gregory o'Toole og Jens Smedegaard
Andersen accepterede begge valget og blev enstemmigt og
unden modkandidater valE som revisorer for 1 år.

Der forelå ingen forslag til dagsordnen-

til nye vedtægter eller

vedtæEsænderinger.

Der forelå ingen forslag
vedtægtsændringer.

13. Eventuelt

Der forelå intet til dette punkt på dagsordnen.

12. trvt. nye vedtægter eller

Hamburg den 23 .aPrll20l3

Martin Wiirgøu Hansen
Sekretær
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Karen Jensen

Jesper Theodorsen
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