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Dato: 09. februar 2022. kl. 19.00 -  Generalforsamling - Referat 

Sted: Valgmenighedens hus Skolegade 32, 7500 Holstebro  
 

 

Nr

. 

Dagsordenstekst Referat 

1 Valg af dirigent og referent  

Steen Jensen valgt som 

dirigent. Susanne Strunk valgt 

som referent. 

 

2 Godkendelse af dagsorden,  

- Herunder stillingtagen til at 
nærværende generalforsamling 

dækker/ inkluderer ikke afholdt 
generalforsamling 2021 

 

Dagsordenen godkendt og 

enighed om, at ikke afholdt 

generalforsamling i 2021 er 

inkluderet i dette års 

generalforsamling. 

 

3  

Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning v. Thorbjørn Strunk 

 

 

Beretning forelagt. 

4  
Det reviderede regnskab for 2021 

fremlægges til godkendelse v. kasserer 

Gull-Britt Pedersen 

 

Det reviderede regnskab 

godkendt.  

Med bemærkning om at der 

ikke gives kranse eller andet til 

medlemmers begravelse fra 

klubben. 

 

5  
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt 

 
Enkelt medlemskab:       kr. 130,- 

Husstandsmedlemsskab kr. 200,- 
 

 

 Kontingent fastholdes. 

 

6 
 
Godkendelse af forretningsorden for 
Vestjydsk Nimbusklub for år 2022 – 

oplæg v. formanden 

 

 

Forretningsordenen godkendes 

ikke, men der orienteres om, at 

den tilrettes i forhold til ny 

lovgivning om opbevaring og 

håndtering af personfølsomme 

oplysninger.  

Medtages til godkendelse ved 
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næste års generalforsamling 

 

 
7 

 
Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag der 

vedrører ændringer af klubbens 
vedtægter.  

 
Af øvrige er der: 

 
 

1. Anvendelse / placering af 
Hjertestarter. –oplæg v. formanden 

 
 

2. Forslag til anvendelse af likvide 
klubmidler til klubbens bedste. – 

oplæg v. formanden 
 

 

3. Klubbens årlige træf i Nees – 
fremover – oplæg v. formanden 

 
 

4. Nimbus tidende ”genopstår i 
elektronisk form, med 

oversigtskalender – oplæg v. 
formanden 

 
 

5. Revidering af den ”matrikelfrie” 
klub.- oplæg v. formanden 

 
 

6. Godkendelse af klubbens politik 

vedr. håndtering af 
personidentificerbare oplysninger 

– oplæg v. formanden 
 

 

 

 

Der er ikke indkommet forslag 

til behandling vedr. klubbens 

vedtægter. 

 

 

 

Ad 1. 

Der udspandt sig en debat      

herom med mange spørgsmål 

omkring fordele og ulemper ved 

at klubben er bevilget penge til 

en hjertestarter. På baggrund 

heraf nedsættes et hurtigt 

arbejdende udvalg med 

henblik på drøftelse af 

muligheder ved en 

hjertestarter eller evt. 

mulighed for at konvertere 

bevillingen til andet evt. 

1.hjælpskursus. Udvalget består 

af Jonni, Trine og Thorbjørn. 

Thorbjørn indkalder. 

 

Ad 2. 

Anvendelse af likvide 

klubmidler:       Godkendt 

som forelagt, se bilag. 

Indarbejdes i forretningsorden.   

 

Ad 3. 

Efter oplæg fra formanden blev 

det besluttet, at der 

fremadrettet altid sikres en 

kontrakt /lejebevis når 

Hus/plads er bestilt.  

 

Ad 4. 

Nimbus tidende genopstår i 

elektronisk format 2 -3 gange 

årligt 

 

Ad 5. 

Klubben fortsætter med at 

mødes som matrikel fri klub. 

Klubmøder afvikles som følger: 

den 6. april i Thyborøn v. 

Thorbjørn & Susanne. Den 4. 
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maj i Ringkøbing v. Ajse og 

Maibrit og den 7. september i 

Lomborg v. Jens Chr. Og 

Agnete. 

 

Ad 6. 

Klubbens politik vedr. 

håndtering af person-

identificerbare oplysninger 

godkendt. Det bemærkes at 

bank og konto nr. ikke skal 

oplyses til klubben. 

Politik og procedure for 

datasikkerhed indarbejdes i 

Forretningsordenen. 

 

8  
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 

suppleanter. 
 

Thorbjørn er på valg, og modtager genvalg 
 

På valg er suppleanterne: 

Bent Bjerg og Niels Anton Søgaard 

 

 

 

 

Thorbjørn Strunk genvalgt som 

bestyrelsesmedlem. 

Niels Anton Søgaard og Jens 

Chr. Lundsby valgt som 

suppleanter.  

Bent Bjerg takkede nej til 

genvalg – forsamlingen takker 

for indsatsen.  

 

 

9 
 
Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant 

 
På valg er Revisorerne Anders Mathiasen og 

Erik Larsen. 

Suppleant Jens Chr. Lundsby  
 

 

 

 

Anders Mathiasen Og Erik 

Larsen genvalgt og som revisor 

suppleant blev Steen Sletting 

Jensen valgt idet Jens Chr. 

Lundsby ikke modtog genvalg. 

Forsamlingen takkede for hans 

indsats.  

 

 

 
10 

 
Tildeling af Æresmedlemsskab til 

klubmedlem 

 

 

Hans Christensen blev tildelt 

æresmedlemskab af VJNK og fik 

overrakt diplom herfor. 

 

11 
Eventuelt.  
 

 

Intet herunder. 

 

 


