Ordinær generalforsamling torsdag d.31‐3‐2016
Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen.
REF. Annette Thulin Frostholm
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Ib Simonsen
Beretning
Regnskab
Vedtagelse af budget
Indkommende forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag
d. 17‐3‐2016
6. Valg
A: valg af formand i lige år Myrna Blom ønsker ikke genvalg.
B: Bestyrelsesmedlemmer Else Paulsen og Wivi Buhr villig til genvalg
C: suppleanter for et år Ip Nandfred og Hanne Hoffmann kun HF er villig til
genvalg.
D: Revisor Gitte Jonassen Villig til genvalg.
E: Revisorsuppleant Allis Nilsson villig til genvalg.
Festudvalget:Judith Slivsgård, Annette Frostholm, Myrna Blom, Ip Nandfred,
Inge Bidstrup.
Der skal vælges en ny Suppleant da IP Nandfred stiller op som bestyrelses‐
Medlem og en ny suppleant i stedet for Ip Nandfred
Bestyrelsen anbefaler Annette Thulin Frostholm som formand.
7. Eventuelt.

1. Ib Simonsen blev på bestyrelsens anbefaling valg til dirigent. Ib
takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen var lovlig
varslet og at referent var Annette Frostholm.
2. Myrna Blom læste sin beretning op som også lå fremme til fri
afhentning sammen med beretninger fra spinning, Badminton og
Byture.
Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer vi har mistet i årets
Løb.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
3. Regnskabet blev godkendt. Alle medlemmer har betalt kontingent og
kassebeholdningen er 27.083 kr.
4. budgettet blev godkendt og Karen Lang syntes at vi skulle holde
kontingentet som det er nu, og det var der enighed om.
5. Der var ingen indkommende foreslag.
6. A: Formand: Annette Thulin Frostholm blev valgt. Og vælges i lige år
B: Bestyrelsesmedlemmer: Else Paulsen, Wivi Buhr og Ip Nandfred blev
Valgt og der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og et
bestyrelsesmedlem i ulige år.
C: Suppleanter: Hanne Hoffmann og Mogens Buhl Jensen blev Valgt
for et år.
D: Revisor: Gitte Jonassen blev valgt.
E: Revisorsuppleant: Allis Nilsson blev valgt.
EVT: Tanja synes at 10 ugers ferie var lang tid. Det er kun Linedance
og gymnastik der holder ferie i ugerne 27,28,29,30,31,32,33,34,35 og
36. De andre aktiviteter bestemmer selv deres ferie.
Hanne Hoffmann og Annette Frostholm vil forsøge at få adgang til
salen et par søndage i løbet af sommeren. Så vil vi prøve at holde
søndagsdans for interesserede.
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Dirigent
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Bilag:
Beretning for byture 2015 ‐ Lokal Motion Ballerup

Januar 2015 ‐ turen gik til Københavns Rådhus:
Der var 18 personer som havde tilmedt sig denne spændende tur. Vi mødtes på Ballerup
station kl. 10, alle i godt humør, så snakken gik allerede lystigt.
Under togturen havde jeg meget lyst til at tage et lille lydklip fordi det lød som en
“hønsegård”, må ikke misforståes, det lød rigtigt dejligt.
Vi stod af på Kbh. hovedbanegård og gik til Rådhuset. Her blev vi taget godt imod af
Kristoffer, som viste sig at være meget engageret i sit job som omviser på Københavns
Rådhus.
Vi blev vist ind i det rum der er til højre for indgangen, her fortalte han meget om det
spændende urværk som går meget præcist. Urværket viser også stjernehimmel, kalender
og planeter mv.
Herefter fik vi fortalt om hvordan man i 18‐tallet fandt ud af at bygge Rådhuset hvor det
stadig ligger.
Rådhuset har et tårn på 105 m og er tegnet af Martin Nyrup i noget der kaldes
nationalromantisk stil.
Det skal forståes sådan at alt hænger sammen i huset. Der er motiver af havneliv, marker,
træer og meget andet, rigtigt spændende at blive gjort opmærksom på.
Vi sluttede vores rundvisning nede i kælderen med de berømte rådhuspandekager og et
glas mousserende vin.
Efter denne dejlige rundvisning havde vi bestilt bord på Axelborg Bodega, som jo ligger ret
tæt på.
Her fik vi hurtig betjening, idet vi på forhånd havde bestilt hvad vi ønskede at spise.
En rigtig dejlig tur, med gode oplevelser og glade deltagere.

Februar 2015: turen gik til Den Blå Planet:
Der var kun 8 tilmeldinger, men vi besluttede at gennemføre turen, da egenbetalingen jo
var ret høj.
Det var en god oplevelse for deltagerne, dog skal vi passe på med vore ture fremover i
februar måned,
Den falder sammen med skolernes vinterferie, så der var rigtig mange børn inde på Den Blå
Planet.

Der blev spist i Café’en på Den Blå Planet inden turen igen gik hjem til Ballerup/Skovlunde.

Marts 2015: Byvandring i Ballerup:
Der var 24 tilmeldinger, hvoraf de 21 gik med turen rundt på ca 2 timer. Vi gik en tur
igennem Ballerup centrum for at se på den kunst der er opsat, og høre lidt om hvordan
byen var vokset fra ”Trinbræt til Stationsby”. Vores guide var Karen Lang, som havde samlet
en del materiale omkring kunsten samt udviklingen af byen.
En fantastisk oplevelse for alle deltagerne, og der blev foreslået at noget lignende kunne
gøres i Skovlunde? Måske der er nogen som ville påtage sig en sådan guided tur?

Oktober 2015: Byvandring fra Kbh’s Rådhusplads.
Der var 17 deltagere, alle var spændte på hvad sådan en tur kunne give, det var ret koldt,
men vi gik os varme.
Copenhagen Walking Tours havde kaldt turen for: Fra sildemarked til hovedstad, og vi blev
vist rundt i de små gader bag Rådhuset ind mod Gammel Strand. Her fortalte vores guide,
som hed Brad Jensen, levende om hvordan der havde været i det indre København med
fattigdom og svineri grundet manglende kloakering mv.
Vi kom også ind i et par baggårde, hvor vi bl.a. så et gammelt ”lokum” som stod fredet
tilbage i en meget lille baggård. En tur ind i gården ved Regensen blev det også til. Her
kunne vi jo oplyse at vi havde planlagt guided omvisning på Regensen i februar 2016.
Vi sluttede med samlet frokost på ”Bøf og Ost”, et udmærket sted at spise, dog var ikke alle
tilfredse med hvor meget brød der blev serveret, det var måske lidt i underkanten hvis man
ikke spurgte efter mere.

November 2015: Olga’s Lyst
Der var 10 deltagere, lige nok til at gennemføre turen.
Vi startede lidt tidligt den dag, fordi vi skulle lukkes ind allerede kl. 10 på Olga’s Lyst.
Det var en spændende oplevelse med alt det gamle dukkehus‐ og andet legetøj som er
samlet derinde.
Vi gik selv rundt, og kunne så spørge på ting vi gerne ville vide mere om.
Det var en dejlig oplevelse, og efter dette gik vi til Café Phenix på Vesterbro Torv for at spise
frokost, men da vi var lidt tidligt på den, bestilte vi lidt drikkelse inden maden.
Efter frokost var der lidt opdeling, nogle ville besøge ”gamle” bekendte, mens vi var en del
som gik med Birgit Drygaard som en slags ”guide” ud af Vesterbrogade, og igennem en
arkade hvor der havde været et aktivt handelsliv, men nu kun var få forretninger der holdt

åbent. Vi sluttede vores lille ekstra guide‐tur ved Enghave St. for at køre hjem til
Ballerup/Skovlunde.

December 2015: Diakonissestiftelsen
Desværre var der kun 7 tilmeldinger, så vi så os nødsaget til at aflyse turen, idet det ville
være ret dyrt med den guidede rundvisning.

