Generalforsamling 19/3–2022
(for årene 2020 og 2021).
Punkt 1 – Valg af dirigent
Preben Jensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt. Han gav herefter ordet til formanden.

Punkt 2 – Fremlæggelse af bestyrelsens beretning:
Lige efter at vi var startet forårssæsonen 2020 lukkede landet ned på grund af coronapandemien. Det har derfor været 2 amputerede år 2020 og 2021 i Bernhardtklubben.
Vi bestemte derfor i bestyrelsen, at kontingentet for 2020 også skulle gælde for 2021.
- så -

2020
8/1

Alm. Matiné uden underholdning. (Kun 14 personer i alt.)
Til gengæld kom gåturene så småt i gang; men biografen kom ikke, da Per
Hauberg var syg

15/2

Matiné med Erik Sletting om Bamses liv og musik.

4/3

Generalforsamling nåede vi også inden alt blev aflyst.

April

Underholdning, biograftur, rejse til Prag for 23 personer – kort sagt: alt blev aflyst
indtil august

5/8

Alm. Matiné uden underholdning
Igen i gang i Bio og gåture

2/9
28/10

Matiné med Flemming Både (som vi havde aflyst i foråret) med Benny Andersen.
(vi sang nogle af hans sange gennem fortællingen.)
Matiné: aflyst – julearrangement: aflyst - lavet om til 13/1-2021 det blev også
aflyst – forsamlingsforbud.

Formand:

Birgit Sørensen
5049 7670
nimholm1@gmail.com

Kasserer:

Aage Mikkelsen
6082 6416
aage.mik@stofanet.dk

Indbetalinger kan foretages til konto 6191 7901089

2021 Hele foråret var alt aflyst – Ingen generalforsamling.
Kun gåturene kom så småt i gang – udendørs.

11/8

Matiné uden underholdning.
Knas med tiderne ved kommunen. (Ny booking på plads.)

8/9

Matiné med Flemming Både om Bent Fabricius Bjerre.

16/10

Matiné med tidligere sognepræst Ejvind Nielsen. ”Humor i tilværelsen”
Rigtig morsomt.

3/11

Matiné aflyst på grund af manglende tilslutning (uden underholdning.)

4/11

Aabyhøj Amatør Teater. ”Charleys tante” 31 deltagere.

1/12

Julematiné aflyst da Kommunen ved en fejl havde givet vor lokaletid til en anden
klub. Vi ville så afholde det den 12/1-2022. Det måtte vi så også aflyse på grund af
forsamlingsforbud.

Vi nåede næsten alle biografforestillinger til tiden: men vi fik den sidste ”Skyggen i mit øje”
om bombningen af Den Franske Skole under 2. verdenskrig til gode. Den forestilling ”skyldte”
klubben medlemmerne helt tilbage fra 2020.
Sidst: Belært af erfaringer med eftermiddage, prøver vi så lørdagsbal her i det nye år.
Den 3. lørdag i måneden med levende musik til og med juni og så starter vi op igen i august.
Det håber vi i bestyrelsen så, at I bakker op om.
Jeg synes desuden, at jeg til de nye medlemmer vil fortælle, at Bernhardtklubben jo består
af andet end dansematinéer.
Vi har biografklub med efterfølgende let frokost, gåture, bowling, udflugter, rejser m.m.
Før jul arrangerede vi en tur til Sønderborgrevyen den 8. juni 2022 med spisning og
overnatning. 20 personer deltog
I sommer har vi planlagt en bustur til Østrig fra 6/8 - 14/8 2022, hvor programmet er lagt
frem her i dag.
Birgit Sørensen
Formand.

Side 2

Punkt 3 – Fremlæggelsde regnskab til godkendelse.
Aage Mikkelsen fremlagde regnskabet. Det blev godkendt.

Punkt 4 – Indkomne forslag.
Der var ikke fremkommet nogle forslag.

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent.
Der blev vedtaget, at kontingentet skulle forblive uændret kr. 100,- om året.

Punkt 6 – Valg.
Reelt var hele bestyrelsen på valg; men var villige til genvalg. Alle blev genvalgt.

Punkt 7 – Eventuelt.
Der blev givet forskellige forslag til ture:
 Silkeborg Papirfabrik
 Christiansfeldt
 Aarhus Ø – Generationernes Hus
 Åletur til Feggesund
 Mariager – sejltur og togtur
 Ølfest i Bremen
 Moesgård Museum

Preben sluttede af og takkede for god ro og orden.
Ulla Funder
referent

Side 3

