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Valg af dirigent blev enstemmigt vedtaget og tilfaldt – Bent Severinsen – stor tak til den 
professionelle indsats fra Bent!! 
 
Valget som referent modtog næstformand Jørgen Knudsen. 
 
Formandens beretning – Formand Mogens Ibsen redegjorde for historien før etableringen af 
klubben, samt for de 4 koncerter, der har været afholdt i 2019. Beretningen blev godkendt uden 
indvendinger. 
 
Regnskab/budget – Kasserer John Wilquin kommenterede på såvel regnskab 2019 som på budget 
2020, som var blevet omdelt til deltagerne ved generalforsamlingen inden start. – Regnskab og 
budget blev godkendt af de fremmødte. 
 
Kontingent 2020 – kontingentet for medlemskab for 2020 på kr. 100,- blev vedtaget . 
 
Indkomne forslag – bestyrelsens forslag om ændringer af visse vedtægter (fremsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen) blev vedtaget.  
Der var ikke modtaget øvrige forslag fra medlemmer. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kasserer John Wilquin og Næstformand Jørgen Knudsen blev 
genvalgt. 
 
Valg af revisor samt af revisorsuppleant: Bo Friis modtog valget som revisor (tak Bo) og Leif 
Svane blev valgt som revisorsuppleant (uden tilstedeværelse – men med tilsagn til John) Også tak 
til Leif! 
 
Eventuelt: Punktet vakte stor spørgelyst, og gav bestyrelsen mange gode input – bl.a. – ”Skal der 
hyres større bands, og dermed dyrere entre”? – ”Synes at vi skal bevare den nuværende form 
og finde de gode bands, som kan indfri vores behov uden at blive ”løbet over ende af 
udefrakommende deltagere”. - ”Vil det være en ide, at slå generalforsamlingen sammen med 
et musikarrangement?” –  
Alt i alt nogle rigtig gode input til bestyrelsen at arbejde med fremadrettet – tak for det!!! 
 
Og til jer medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen: 
Giv os gerne jeres ønsker omkring musik – eller andre gode ideer til, hvordan vi kan gøre klubben 
bedre – det kan gøres via vores facebookside : Islev Picnic Rockklub eller på vores hjemmeside: 
islevpicnicrockklub.dk 
 
 
 
 
 

 


