Referat fra LYLE´s Generalforsamling 2021, afholdt lørdag
den 25. september 2021 på Hotel Phønix i Aalborg.
1. Valg af dirigent.

Poul Eigil Rasmusen blev foreslået og valgt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne jf. § 5 i vedtægterne.
Poul Eigil konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Der er den 27/8-2021 via e-mail udsendt en indkaldelse til generalforsamlingen til LYLE´s
medlemmer.
8 medlemmer af LYLE deltog udover bestyrelsen i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev først afholdt den 25. september 2021, og ikke inden udgangen af
april måned jf. § 5 i Vedtægterne pga. Covid -19 situation i året 2021.
2. Bestyrelsens beretning.

Rita fremlagde beretningen, som blev godkendt.
Beretningen kan ses som et særskilt dokument på hjemmesiden.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2020.

4.

Jørgen Bertelsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Regnskabet kan ses som særskilt dokument på hjemmesiden.
Forelæggelse af budget 2022, og kontingent for året 2022.

Jørgen Bertelsen fremlagde budget 2022 og kontingent for året 2022, som blev godkendt.
Kontingent 2022 og 2021 er uændret i forhold til tidligere års kontingent.
Der er flere medlemstyper og deraf kontingent:
Personligt medlemskab: 150 kr.
Husstandsmedlemskab: 225 kr.
Pensionist: 75 kr.
Pensionist husstand: 150 kr.
Firma: 5.000 kr.
Kontingentsatserne vil blive oplyst på hjemmesiden.

Et medlem af LYLE oplyste at der var problemer med at betale kontingent via betalingsservice (PBS).

Og et andet medlem oplyste, at der ikke var muligt at give gaver til LYLE via QR koden.
Hvis der er problemer med tilmelding af kontingent via PBS så opfordres der til dialog med sin bank om
dette.
HUSK at oplyse CPR. NR. når der gives pengegave til LYLE.

5.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag
6.

Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Rita. O. Christensen – genopstiller, og Rita blev genvalgt.
Olivia Løvenstedt – genopstiller, og Olivia blev genvalgt.

To suppleanter Kim Hemmer og Pia Jeanne Christensen – genopstiller,
og både Kim Hemmer og Pia Jeanne Christensen blev genvalgt.
7. Valg af godkendt revisor.
Beierholm blev forslået og valgt.

8. Eventuelt.

Der var intet til punktet eventuelt.
Rita takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden under generalforsamlingen.
Dirigent Poul Eigil Rasmussen

