
Referat fra generalforsamlingen i Adslev-Slægten
Lørdag den 26.september 2020

Dagsorden
1  Valg af dirigent :
Finn Pedersen blev valgt.
2.  Bestyrelsens beretning /v Margrethe Nørgaard:
Der er ikke sket de store ting i denne periode, men slægtstræf i juni måtte flytte til i dag. 
Et andet møde i anlægget for bestyrelsen blev ikke afholdt også på grund af coronaen.
Vi har længe været utilfreds med vores hjemmeside, men de der hjalp os med at starte den nuværende lukke-
de afdelingen for hjemmesider.
Vi har nu fundet en anden person, der kan hjælpe os med en ny hjemmeside. Et udvalg bestående af Mona, 
Ejgil og Hans arbejder nu med at få opbygget den nye side. Den kommer desværre nok først i 2021.
Medlemstallet falder desværre stadig, så vi er nu nede på 166 medlemmer. De ældre generationer falder fra, 
vi vil gerne have fat den yngre generation. Er der forslag, vil vi gerne have en mail eller besked i facebook 
med nye muligheder.
Yderligere drøftedes, at for mange medlemmer ”glemmer” at betale kontingent. Det kommer der lidt mere 
om i punkt 5. ”indkomne forslag”.
Vi henviser også til vor facebook side, her er plads til lidt kommentarer om forskelligt. Inviter jeres Adslev 
omgangskreds, til at deltage i denne gruppe.
Et medlem mente vi igen skulle forsøge at få aviser/blade, til at orientere om vore arrangementer.    
3.  Forelæggelse af årsregnskaberne fra de seneste 2 år:
Regnskaberne blev gennemgået ( se regnskabet i Slægts-Aarbogen 2020 )
4.  Fastlæggelse af kontingent:
Det blev besluttet at fastholde nuværende kontingent kr. 150,00 / år.
5.  Indkomne forslag:
Forslag fra kasserer: Indførelse af rykkergebyr på kr. 25,00 / pr. gang
Forslaget blev vedtaget.
Det blev foreslået, at opfordre medlemmer til at oprette en aftale i banken om fast betaling for at undgå svip-
sere. 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jette og Birgitte blev stemmetællere, da der skulle være skriftlig afstemning.
Valgt til bestyrelsen. Bo Sigismund, Margrethe Nørgaard, Else M. Rasmussen, Hans Hedemand, Lise Plesner, 
Aase Olesen og Mona Martens
7.  Valg af suppleanter:
Valgt af suppleanter.1. Johanne Gregersen, 2 Michael Skou og 3. Seiglin Hugger
8.  Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Genvalg af revisorer. Niels Nielsen og Helle Ferslev Pedersen
Revisor suppleant.  Jette Hedemand
9.  Eventuelt
Der kom et forslag om at hvis medlemmer indmeldte børn eller børnebørn kunne det måske være en ide at 
give 1 års fri medlemskab. 
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