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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Velkomst
Valg af dirigent (Lasse Thorsen)Blev valgt.
Valg af stemmetællere (Lasse Thorsen)
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Godkendelse af regnskab (kunne ikke godkendes på grund af
manglende regnskab)
Godkendelse af budget og kontingent. (ingen budget) kontingent kr.
0,00.
Indkomne forslag (ingen)
Valg af bestyrelse (Hans Jørgen på valg modtager genvalg, Michael?)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse.
Valg af 2 revisorer (Jan Lykke).
Valg af 1 revisor suppleant (Birte Sørensen).
Eventuelt. Dato for hjælper arrangementet blev vedtaget 25. september
Uge 38.
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Ad 1. Formand bød velkommen. Formanden indledte mødet med en uheldig episode
der havde fundet sted på Ravning Station under afholdelse af den 2. Ravning
Brovandring. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage for at få afdækket problemet.
Ad 2. Lasse Thorsen blev valgt.
Ad 3. Lasse Thorsen
Ad 4. se bilag 1 Blev godkendt uden kommentarer.
Ad 5. Regnskabet kunne ikke fremlægges fordi det ikke var udarbejdet. Dog kunne
kassereren fortælle at der efter hjælper arrangementet i 2009 havde været en
bankbeholdning på kr. 11744,00. Efter afholdelse af Ravning Brovandring 2010
var der en kasse/bankbeholdning på kr. 70470,00. Budget manglede også.
Ad 6. Kunne ikke godkendes da det ikke var udarbejdet.
Ad 7. Manglede budget. Kontingentet fortsat på kr. 0,00.
Ad 8. Ingen forslag til afstemning.
Ad. 9. Hans Jørgen Møller og Michael Buhl blev genvalgt.
Aksel Buhl havde valgt ikke at genopstille.
Ad. 10. Lasse Thorsen, Kirsten Rasmussen
Ad. 11. Jan Lykke Trædemark Jensen.
Ad. 12. Birte Sørensen.
Ad. 13. Eftersom Jan Lykke Trædemark Jensen havde valgt at trække sig
bestyrelses, takkede han for det gode samarbejde der havde været i bestyrelse
ønskede foreningen held og lykke fremover. Lovede dog fortsat at hjælpe til med
praktiske opgave i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Herunder også
at bidrage med at skaffe hjælpere.
Det blev også talt om dato for hjælper arrangement til efteråret. Der blev foreslået
den 25. september, hvilket vil være op til nye bestyrelse endelig at fastsætte.
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Foreningen for Afholdelse af
Ravning Brovandring
Generalforsamling den 6. maj 2010.

Vi er nu tæt på vores 2 års fødselselsdag som forening. Det er den 19. maj 2010. Indtil nu
har vi afholdt 4 arrangementer 2 julemotionsture og 2 Ravningbrovandringer. Efter alt at
dømme har vi som sådan fået et godt ry blandt vandrere, som vi godt kan bygge videre på.
Nu er det selvfølgelig 2009 som denne generalforsamling skal handle om. Men jeg synes
dog alligevel jeg vil lige fortælle at vi på dette års Ravning Brovandring har fået megen ros
både for skiltningen og arrangementet som helhed. Igen skal der lyde en tak til dem har
gjort det muligt at afholde dette års Ravning Brovandring.
I 2008 år sluttede med en stort succes med en Julemotionstur hvor der var 132 deltagere.
Afholdelse af en sådan tur giver os ikke de store muligheder for annoncere, hvilket vi nok
bør have imente når vi laver budget til ture med meget få deltagere. Her tænkes specielt
på det der må bruges til annoncering.
Med hensyn til bestyrelsesmøde er det blevet til 19, hvilket er ret mange. Eftersom vi kun
har 2 årlige arrangementer. Det er også for mange. Der var dog en der blev aflyst. For ikke
at nævne det fortæller jeg det lidt i generelle vendinger. Forårets møder gik hovedsagelig
med at forberedelserne til Ravning Brovandringen. Dvs. alt fra musik, medalje,
afmærkning m.m. For lige at nævne en enkelt ting her lykkedes at få musikken til en
overkommelig pris. Måske en smule under det det normalt ville have kostet.
Vi får afholdt Ravning Brovandringen med omkring 700 deltagere. Hvilket må siges at
være flot eftersom der er første gang vi afholder denne tur. Arrangement med sponsore
indbragte foreningen et overskud på over kr. 10000, hvilket Helge formentlig kommer ind
på.
Min udsendelse. Desværre måtte jeg tage med forsvaret til udlandet. Hvorfor bestyrelses
arbejdet kom til at ligge stille i perioden maj - august. Endda generalforsamlingen måtte
flyttes ud over det der står i vores vedtægter.
Hjemmeside. Jeg havde ellers håbet at få en artikel op på vores hjemmeside. Det
lykkedes desværre ikke da serveren den lå på gik ned. Herfra er der endnu noget arbejde.
Som alt andet arbejde, har det været nødvendigt at prioritere tingene på den nye side efter
hvad der var absolut vigtigst. Derfor er der lidt mangler af de ting vi havde på den gamle.
Det er forummet som jeg syntes var et godt redskab, fordi det er muligt at søsætte ideer
og få dem debatteret og evt. omsat til handling.
Hjælper arrangement fik vi afholdt på en dejlig efterårsdag med en hel del af vores
hjælpere. En kort vandre tur blev det til bagved Bindeballe købmanden afsluttende med et
pølsebord. Håber vi igen i år kan lave et tilsvarende arrangement.
Bestyrelsesmøde efterår. Disse bestyrelses møde kom til bl.a. evaluering af Ravnings
Brovandringen og om hvordan vores arbejdsform havde været siden vi started med at
etablereforeningen Det næste var arbejdet med udarbejdelsen af brochure for 2010. På
Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com
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