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Emne Generalforsamling i TSI København 

Tid Tirsdag den 15. december 2020 

Sted Teams - virtuelt 
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Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Formanden bød velkommen og kom med enkelte praktiske bemærkninger om lokaliteten 

mv. 

Bestyrelsen foreslog Johnny Caspersen som dirigent. Johnny blev valgt. 

Gert Høj blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. til vedtægternes § 

6, stk. 2, hvorefter generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Der var ca. 35 TSI medlemmer inkl. bestyrelsen, som deltog på den virtuelle 

generalforsamling. 

Ad 2. Formandens beretning 

 Årets korte beretning 

Det er jo min ære og privilegie som formand, at være den første taler ved 

generalforsamlingen. Jeg synes ikke der er grund til at snakke for meget om elefanten i 

rummet, som hedder corona. Jeg tror alle er enige om, at det er ved at være lidt træls det 

hele, og det er klart at alle foreningens aktiviteter har båret præg af aflysninger og lukkede 

faciliteter. Der er ingen af sportsgrenene der er gået fri, men til gengæld er der nogle af 

sportsgrene som trods alt har holdt ved i træning – og faktisk også et par turneringskampe. 
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Det får de enkelte udvalgsformænd selv lov til at berette om – når de efterfølgende får ordet 

og kan dele lidt af de gode nyheder der da trods alt har været. 

Jeg tror hurtigt og helt overordnet jeg vil sige, at 2020 må være året, hvor vi ser fremad. 

Fremad på lyset for enden af tunnellen og den post corona verden der venter, hvor vi igen 

kan komme ud at lege. Hvor vi skal have launched den nye digitale platform, hvor vi skal 

reklamere for alle de spændende idrætstilbud vi kommer til at have og hvor vi ikke mindst 

skal holde en jubilæumsfest og fejre foreningens fødselsdag.  

Der er jo stadigvæk rigtig mange ting vi gerne vil gøre for at udbrede kendskabet til 

idrætsforeningen og for alvor komme i gang igen med så mange nye medlemmer som muligt 

og med masser af sjove aktiviteter. Og vi kan jo selvfølgelig kun krydse fingre for, at der er en 

masse gode kollegaer som hungrer efter noget aktivitet og samvær, så snart det er sikkert og 

trygt igen – og at vi så kan få nogle nye kræfter til idrætsforeningen, som kan hjælpe med at 

forvalte nogle af de mange midler vi har sparet op – sådan at det kommer til gavn og glæde 

for medlemmerne. Hvis både entusiasmen og økonomien er stærk, så kan det kun blive et 

godt år vi går i møde.  

Så lige som så mange andre – så vil jeg krydse fingre for, at vi hurtigt kan komme ud på den 

anden side og få taget hul på nogle af de mange opgaver der venter os, så snart der er 

mulighed for at mødes igen i idrættens tegn       

De sidste ord fra mig i denne omgang skal være en tak til de andre i bestyrelsen for at holde 

ud i en kedelig periode, hvor jeg ved vi alle har haft utrolig travlt og tusind andre ting at 

tænke på. Jeg håber at vi alle sammen på den ene eller anden måde kan komme stærkt ud på 

den anden side med en fornyet energi til at tackle de mange opgaver med at få TSI op at køre 

igen, så snart det er meningsfyldt        

Og selvfølgelig også en tak til de mange medlemmer som trofast forbliver medlemmer 

selvom jeg godt ved det ikke er superspændende i øjeblikket. … og som min 

badmintonmakker Henrik påpegede, da han ytrede sin utilfredshed med forplejningen, så 

satser jeg da stærkt på, at vi til sen forår / tidlig sommer kan mødes til en ekstraordinær 

generalforsamling som et plaster på såret – hvor vi samtidig kan drøfte hvordan støtten til de 

enkelte afdelinger skal fordeles i løbet af året og hvor vi kan løfte sløret for den kommende 

jubilæumsfest. 

 Formandens beretning blev godkendt. 

Ad 3 Afdelingernes beregning 

Badminton – Line Høffner Corneliussen 

Året 2020 er nu ved at være gået, 

Og ja, det er jo ikke meget vi har nået. 

Lige som vi var helt fremme ved nettet, 

Fik corona turneringen slettet 

 

Vores veteraner gav dog ikke op! 
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I Ryparken de spillede indtil Mette sagde ”stop!” 

Uden omklædning og bad 

En helt særlig odeur i tøjet sad 

 

Nu håber vi at næste år giver bedre tider 

Så vi igen kan spille badminton – omsider!  

Vi har nu en ny turnering at vinde, 

Blot corona ikke har andet i sinde… 

Bordtennis – Simon  

 3 hold havde været med i 1. division i år. Og 2 hold i 2. division.  

Holdet blev nr. 4 ud ag 5, det var en hård sæson – vi fører dog sæsonen i år og er godt 

kørende.  

I år er kun 2 hold med i turneringen, indtil det lukkede ned pga corona. 

Bordtennisspillerne glæder sig til at komme i gang igen. 

Fodbold – Morten Andersen (Indendørs) og Niels Hansen (Udendørs Masters) 

 Udendørs 

 Også Fodboldsæsonen 2020 har været en anderledes sæson,  

-med fodbold dansen om corona,  

-debut Masters rækken,  

-med ny holdleder Niels Hansen isf Gert Høj.  Og hvem kan erstatte Gert Høj. Det 

bliver aldrig det samme, men vi prøver, at få det bedste ud af situationen. 

--------------- 

Vi har en fast spillertrup på ca. 17 spillere herunder en hel del pensionister fra alle 

skattecentre: (nu tidl. sluseholmen) 

Høje Tåstrup, Roskilde, Fredensborg og Koncerncentret. Og et par nye spillere har 

meldt sig på banen til kommende sæson 2021 spændende. Vi spiller 

syvmandsfodbold. 

Vi stillede op i Masters rækken sæson 2020, og sæson blev amputeret da corona 

gjorde at vi valgte kun at spille efterårssæson = ½ sæson derved kun, også billigere for 

TSI, så vi måske kan bruge den sparede ½sæsonafgift til at spare op, med henblik på 

næste sæson til forhåbentlig nyt arbejdstøj, hvis det bevilges. Vides ikke p.t. 

Der var 9 hold tilmeldt. Så vi har spillet 8 kampe i år. Dvs faktisk kun 5, da 3 kampe 

vundet uden kamp, da afbud modstandere; vi har ikke selv haft meldt afbud i år, og 
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derved sluppet for gebyr       og vi haft 10-12 spillere klar til hver kampe, som gør det 

nemt være holdleder. Stor tak til alle spillere. 

 

 stillingen masters, vi blev nr 7 af 9, ikke dårlig debut Masters       
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Igen i år var vi enige om at give hinanden håndtryk på at vi ville være stabile og 

prioritere fodbolden Vi spiller jo på kløvermarken og mest i Valby.OG så har der 

altid være god social hygge efter kampene over en god fyraftensøl og det er helt klart 

med til at holde sammen på holdet. 

Fodboldafslutningen, fredag den 30. oktober på Rio Bravo, hvor alle 17 spillere 

  var tilmeldt til stegt flæsk       

http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=Danske%20Bank%20(M)
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=Danske%20Bank%20(M)
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=Danske%20Bank%20(M)
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=HI
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=HI
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=Nordea
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=Nordea
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=MIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=MIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=LIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=LIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=RIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=RIF
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=TSI
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=TSI
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=TIK
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=TIK
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=DFDS%20IK
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=DFDS%20IK
http://www.olstykke-fodbold.dk/cgi-bin/bold.exe?type=visprogramklub?turn=FSKBHUde2020?raekke=Masters?pulje=Masters?holdnavn=DFDS%20IK
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MEN …. Blev udsat/aflyst, desværre pga coronaen       

 Indendørs 

”2020 har været et sært år. Kalenderen siger nu december, og det er kun lykkedes at 

afvikle indendørsfodbold i Svanemøllehallen fire gange. Vi savner fodbolden.  

Tilslutningen var ellers god, selvom året var præget flytteaktiviteter med henholdsvis 

flere pladser på Flintholm og indvielsen af Lyngby. Det er spændende, om vi 

fortsætter med at bruge Svanemøllehallen, eller om det kommer til at give mening at 

finde en ny lokation.” 

Golf - Lotte Søndergaard 

Golf-sæsonen 2020 fik formanden startet lidt senere op end sædvanligt på grund af forårets 

Corona nedlukning. Men på trods af Corona har vi alligevel haft en fin sæson. 

Året rummede en nyhed i form af en sommerturnering, de sædvanlige turneringer 

arrangeret af TSI men desværre aflysning af vores eksterne turneringer.  

 

Sommerturnering 

Jeg havde en plan om at åbne sæsonen i TSI’s golfafdeling med en fælles åbningsturnering, 

men på grund af den lidt sene start på sæsonen blev idéen omsat til en sommerturnering i 

stedet. 

Da mange af vores medlemmer alligevel var hjemme i Danmark denne sommer tog jeg 

chancen og spurgte, om der var nok interesserede spillere til, at jeg kunne arrangere en 

sommerturnering den 14. juli.  

10 friske golfspillere deltog i sommerturneringen på Hjortespring Golfklub, hvor Steen 

Ellebæk Pedersen løb med sejren. 

 

Parturnering 

Årets gennemgående parturnering blev gennemført med deltagelse af 10 par fordelt på to 

puljer. 

Finalen blev spillet i forbindelse med klubmesterskabet i et opgør mellem vinderne af hver af 

de to puljer, som begge gik videre efter at have vundet alle deres puljekampe.  

I pulje 1 fik både Dogleg-Drengene (Sebastian/Mogens) og Hul 19 (John/Martin) begge 6 

point, så det skulle afgøres ved en fintælling hvor Dogleg-Drengene (Sebastian/Mogens) fik 

den første finaleplads.  

I pulje 2 vandt JOST (Jochim/Steen) alle deres 4 kampe og fik derfor 8 point – og fik derfor 

den anden finaleplads. 
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Efter en spændende finalekamp måtte sidste års 

vinder Dogleg-drengene Sebastian og Mogens se sig 

slået af JOST - 

Jochim Behrend og Steen Ellebæk Pedersen som blev 

vinder af parturneringen 2020 og desuden kunne 

forlade årets parturnering som vinder af alle kampe – 

stort tillykke. 

 

 

 

Klubmesterskaber 

Klubmesterskaberne blev afholdt lørdag den 12. september i Fredensborg Golf Club hvor 

vejret bød på nogenlunde forhold, dog måtte præmieoverrækkelsen og frokosten rykke 

indenfor på grund af regnvejr.  

I det individuelle klubmesterskab blev resultaterne: 

1. pladsen: Niels Bogø (40 p) 

2. pladsen: Preben Müller (35 p – 22 p på sidste 9) 

3. pladsen: Helle Midtgaard (35 p - 20 p på sidste 9) 

Præmier for ”Tættest pinden” på de 5 par-3 huller 

gik til: 

Helle Midtgaard (2) 

Mikael Wille (4) og (14) 

Morten Jensen (8) 

Ulla Wille (11).  

 

Præmier for ”Længste drive” for herrer gik til 

Martin Stieper og for damer til Lotte Søndergaard. 

Der var også klappepræmier og lotteri præmier. 

Det var virkelig en hyggelig dag ☺ i det bedste selskab. 

 

Politigolf 

Den traditionelle turnering Politiets Nordsjælland Open blev desværre aflyst i år – vi glæder 

os til at deltage igen til næste år.  
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ESCA Golf Championship 2020 

Toldmyndighederne i Norge skulle i år være vært ved årets ECSA’s “European Golf Team 

Championship” i Spanien, Benidorm den 17.-20. september, hvor vi havde tilmeldt 8 spillere 

fra Danmark. 

Turneringen blev dog udsat indtil videre til 2021 på grund af Coronasituationen. 

De ECSA blev aflyst, arrangerede spillerne i stedet Tour de Sjælland, hvor der blev spillet 5 

runder på tre dage, og hvor der både blev afviklet en hold-turnering og en individuel 

turnering over 4 runder og en runde.  

Efter mange kilometer i benene og under overholdelse af alle sundhedsmyndighedernes 

corona-anbefalinger kunne vi kåre Jochim og Malene som vinder af hold-turneringen og 

Jochim vandt den individuelle turnering over de fire første runder og også den sidste runde. 

        

 

Nye medlemmer 

I år har vi fået flere nye 

medlemmer, som har 

deltaget i 

arrangementerne. Stort 

velkommen til jer! 

 

 

Lystfiskeri – Inge Kongshavn 

 Sidste fisketur i 2019 var i oktober måned. 

På grund af coronaen og max 10 personer ombord, valgte jeg at det ikke var forsvarligt at gå 

på vandet. 

Bl. a henset til alles helbred (vi er jo mange der ikke er så unge mere) og egenbetalingen 

skulle stige en del, for ikke at vi skulle komme ud med et stort underskud, idet bådlejen ikke 

er billig. 

Jeg selv blev farmor, til en meget for tidlig født lille pige, og med et nyt barnebarn på vej vil 

jeg ikke udsætte min familie og jeg for smitten. 

Jeg har fået en kontakt i efteråret fra et medlem og jeg oplyste at hvis vedkommende selv 

ville stå for en tur, skulle jeg nok hjælpe, jeg hørte ikke mere. 

Jeg håber at vi, i år 2021, kan komme ud på havet igen, men pt ser det alvorligt ud. 

Løb – Annette Friis Nielsen 

Sæsonen er nu forbi, ja nærmest før den startede, og den blev ikke som planlagt eller 

forventet. 
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De fleste arrangementer (ja stort set alle) blev aflyst, selvom der undervejs blev gjort 

et ihærdigt forsøg på at gennemføre løbene. 

Det betyder, at denne beretning bliver den korteste i mine år som formand, så jeg vil 

bl.a. benytte lejligheden til at se lidt tilbage på de sidste 15 år siden fusionen. 

I november 2019 havde vi 5 løbere med til Skovmaren i Hillerød, og i juni måned 4 

løbere til Etape København, virtuelt. Det blev også til et enkelt løb rundt om 

Damhussøen i oktober – med et begrænset antal deltagere. 

For 15 år siden spurgte et af medlemmerne i forretningsudvalget i TSI København, om 

ikke det var en idé, at jeg mødtes med Anita Bergfort, som var formand for 

løbeklubben ”Løbeskat” i Københavns Kommune.  

Det er nu blevet til 15 år med Løbeskat – TSI, som er en ”fusion” mellem Københavns 

kommunes Løbeskat og TSI Københavns Atletikafdeling. 

Vores møde i efteråret 2005 var utrolig positivt, og vi blev enige om at ”fusionere” de 

to løbeafdelinger til Løbeskat – TSI, en beslutning vi aldrig har fortrudt. 

Vi har siden da haft mange løb, diverse arrangementer og super gode rejser på 

programmet. Vi er gået fra ca. 30 medlemmer i 2002 – hvor jeg blev formand - til ca. 

136 medlemmer, som vi er i dag. 

TSI Løb har medlemmer fra stort alle styrelser og kroge af Københavnsområdet, 

hvilket giver et godt netværk i det daglige arbejde. 

Sæsonen 2019-2020 blev slet ikke som planlagt, men vi har før haft udfordringer, især 

i forbindelse med vores jubilæumsløb. 

Vores 10 års jubilæumstur i 2015 til Valencia blev næsten forhindret af en strejke i 

Lufthansa. De fleste af os nåede dog frem via forskellige lufthavne i Europa! 

I oktober i år havde vi glædet os til en tur til Zagreb, men det forhindrede COVID19, 

men vi vender – forhåbentlig – stærk tilbage i 2021. 

Som alle andre håber vi, at den kommende sæson byder på løb og andre 

arrangementer, selvom det lige nu kan være svært at se lyset for enden af tunnelen. 

Heldigvis kan vi stadig løbe en tur og p.t. nyde de flotte efterårsfarver. 

Styrke og motion – Katja  

I Charlottehaven trænede vi en gang om ugen med vægte og puls fra november og til 

det hele lukkede ned i marts 2020. Vi havde 2 gange tilbage, som vi efterfølgende fik i 

august som udendørs træning. Covid-19 og interne flytninger har gjort, at det ikke var 

muligt tilbyde mere træning år.  

Jeg forventer, at når der falder lidt ro på Corona, så kan der igen tilbydes udendørs 

træning på Nybrovej og Oswald Helmuts vej.  

Svømning - Lise Bendixen 
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Jeg har fået udstedt 17 kort, som jeg håber bliver brugt flittigt i Sundby Badet og 

Hillerødgade. Lige nu er der ikke så megen aktivitet, men er igen klart i det nye år. 

OW var nok ikke nogen god ide, jeg fik et par henvendelser, men man er ikke rigtig 

klar. 

Jeg vil dog prøve igen hertil sommer       

Yoga - Lise Bendixen 

Altid dejligt at dyrke yoga, og Charlotte gav os nogle gode timer på ØBG, men vi 

måtte desværre lukke ned, da vi skulle flytte fra ØBG til OHV. 

Vi blev, som alle andre også udfordret af corona. 

MEN vi vender stærkt tilbage i år 2021, hvor alting bliver helt anderledes. 

Vi var 15 personer, som fast dyrkede yoga, hver tirsdag. Hvor mange vi bliver i 

kommende sæson, er mig lidt uvist, da alt er blevet helt anderledes…                   

Ad 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Årets regnskab viste ”et alt for stort overskud” på 96.379 kr. - og egenkapital – 

grundet corona og færre aktiviteter i afdelingerne. 

 Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger. 

 Regnskabet blev godkendt på Generalforsamlingen. 

Ad 5 Vedtagelse af budget og kontingentfastsættelse 

 Fodboldafdelingen (udendørs) ønsker tilskud til indkøb af fodboldtøj. 

Vi forventer at holde jubilæum i TSI i efteråret 2021 – og budgettet er afhængig af 

hvor meget der skal bruges herpå – ligesom corona stadig vil spille ind i 2021 også 

Der var et spørgsmål: Kunne man sætte standby på kontingenter på de idrætter, som 

ikke bliver til noget? 

Hertil svarede Claus: Det er meget svært administrativt at styre i den løsning vi har 

med Skatteforvaltningen mht. træk af kontingent i ens løn. Vi er 9 styrelser. 

 Oplæg fra bestyrelsen til at kontingent fortsætter uændret. 

 Budget og kontingent blev vedtaget af Generalforsamlingen. 

Ad 6 Valg af forretningsudvalg 

a. Valg af formand (Kristian er ikke villig til genvalg) 

Kristian har haft meget travlt i år og ikke fundet den fornødne tid, som 

foreningen kræver, så derfor vil Kristian gerne trække sig som formand. 
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Ser gerne at der kommer en indsprøjtning til foreningen ved en ny 

formand. 

Hvis ingen melder sig, så kører Kristian lidt videre til næste ekstraordinære 

generalforsamling. Der var ingen tilbagemeldinger på generalforsamlingen 

på potentielle formands emner. 

Kristian blev valgt som formand indtil videre. 

b. Valg af sekretær (Dimitra er villig til genvalg) 

Dimitra blev genvalgt 

Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

c. Valg af 1 revisor (Poul Buus Lassen er villig til genvalg)  

Poul blev genvalgt 

d. Valg af revisorsuppleant  

Bo Lyngbye var villig til genvalg og blev genvalgt. 

 

Ad 8 Jubilæumsudvalg 

TSI fylder 50 næste år til oktober og der vil blive nedsat et Jubilæumsudvalg. 

Bestyrelsen opfordrede interesserede TSI medlemmer til at melde sig til at være med 

til arrangere jubilæet. Svend, Lise og Katja meldte sig – ligesom det er en mulighed, at 

TSI bestyrelsen går ind i arbejdet med jubilæumsarrangementet. 

Ad 9 Præsentation af håndbog 

TSI håndbog er nu oprettet – og kan bruges af bl.a. formændene for afdelingerne mht. 

bl.a. udgiftsfordelinger, kampnåle, præsentation af bestyrelsen, forretningsudvalg mv. 

Ad 10 Eventuelt 

 Spørgsmål: Hvor kunne der oprettes et Yogahold? 

 Lise: vil finde et godt sted, Oswald Helmuthsvej måske- 

 Spørgsmål: Kan der skaffes flere tider til badminton? Nu vi har flere penge.  

Line: vil undersøge muligheder, privat baneleje kunne måske også være en mulighed. 

Det er vigtigt for medlemmerne. 

Spørgsmål: Mere reklamer for vores aktiviteter eller andre nye tiltag, f.eks. dans, som 

der kunne være ønsker om fra Nybrovej i Lyngby? 

Kristian: Vi er meget åbne for sådanne nye interesser og deltag meget gerne også 

aktivt heri selv. 

Spørgsmål: Kan vi som forening arbejde på en Fælles Idrætsdag? 

Annette: Det har vi prøvet på mange gange i SFI regi – og fået at vide fra ledelsen, at 

det er et ”NO GO” 



Side 11 
 

Svend Mandel Hansen fortæller, at han stadig er kasserer i ECSA, der også har været 

prøvet af nedlukninger grundet Corona. 

Man forventer at komme lidt mere i gang i 2021 – løb og golf i efteråret 2021. 

TSI er velkommen til at skrive til Svend Mandel Hansen ifm. TSI 50 års jubilæet. 

 

  ----------------------------------------- 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede for dirigentens gode måde at lede generalforsamlingen på.  

 

Referent: 

Gert Høj/30. december 2020 

 


