
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen 2017 afholdt d. 19. august på Hotel Vissenbjerg 

Storkro. 

 

1.a. Valg af dirigent: 

Flemming Glymov blev valgt 

 

1.b. Valg af referent: 

Flemming Glymov og Jan Bøgsted udfærdiger referat. 

 

2. Formandens beretning: 

Formandens skriftlige beretning blev læst op (er vedhæftet referatet). Beretningen findes 

også på hjemmesiden. 

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: 

Regnskabet for 2016 blev gennemgået. Der var i 2016 alene tale om kontingentindbetalin-

ger og tilskud til Grønnedalsfesten. Det samlede resultat blev kr. -3.220,50 (er vedhæftet 

referatet). 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2017 til godkendelse: 

Bestyrelsen fremlagde budget med kontingentindbetalinger samt udgifter i relation til 

Grønnedalsfest, 1. august arrangement, broderede emblemer samt andre aktiviteter. Der 

forventes et overskud på ca. kr. 8.537,50 og en samlet beholdning på kr. 34.409,26 (er 

vedhæftet referatet). Overskuddet skyldes den store medlemstilgang foreningen har ople-

vet i 2017. 

Budgettet blev godkendt med applaus. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent: 

Kontingentet blev fastholdt på kr. 150,- pr. medlem. 

 

6. Behandling af indkomne forslag: 

Forslag til ajourføring/opdatering af vedtægterne 

Bestyrelsesmedlem Jan Bøgsted gennemgik bestyrelsens udarbejdede ændrin-

ger/ajourføringer af vedtægter, herunder en mere tydeliggørelse af forhold relateret til for-

eningen (medlemskab, indmeldelse og udmeldelse, aktiviteter samt bestyrelse). 

Næstformand Ove Mejlgaard orienterede kort om historien om foreningen (fra start til i 

dag), herunder forhold, der er forklaring til den noget løse struktur i foreningen. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med applaus. 

 

Drøftelse af og beslutning af fremtidige aktiviteter. 



Det blev besluttet, at der fremadrettet afholdes en Grønnedalsfest samt et 1. august ar-

rangement i f.m. ”Grønland i Tivoli”. Der blev desuden efterspurgt muligheden for at la-

ve/deltage i sociale aktiviteter. Såfremt et medlem har en god ide til arrangement/aktivitet 

kontaktes bestyrelsen for ide og godkendelse. Der er i budgettet afsat et beløb til sådanne 

aktiviteter. 

 

Drøftelse af og beslutning om ambitioner, sted samt tidspunkt for fremtidige Generalfor-

samlinger/Grønnedalsfester. 

Næstformand Ove Mejlgaard orienterede om baggrunden for afholdelse af Grønnedalsfe-

sten d. 3. weekend i august. Dette skyldtes hovedsageligt muligheden for, at få tjenestegø-

rende i Grønnedal til at deltage. Disse forhold er nu ændret, og efter nogen drøftelse af 

tidspunkt samt placering blev følgende besluttet: 

Grønnedalsfesten afholdes i 2018 i forsommeren (april eller maj).  

Grønnedalsfesten afholdes på skift på Sjælland, Jylland og Fyn (for at del sol og måne 

ligeligt). Grønnedalsfesten 2018 afholdes på Sjælland. 

Der arbejdes mod, at Grønnedalsfesten bliver arrangeret med vin, øl og vand ad libitum, 

idet dette overordnet vil være billigt for den enkelte og nemmere at administrere. Egenbe-

talingen vil være afhængig af dette forhold. 

 

Medlemskab af foreningen. 

I vedtægterne gives bestyrelsen bemyndigelse til at give personer, som ikke har haft 

adresse i Grønnedal/Ivittuut, men har haft en særlig ”tilknytning”. Der var nogen diskussion 

om dette, særligt med hensyn til særlig tilknytning. Ophold i Grønnedal med et krydstogts-

skib giver ikke ret til medlemskab, hvorimod et længere besøg til et familiemedlem eller 

lignende kan accepteres. Det er et krav, at man skal ha’ været fysisk til stede i Grønne-

dal/Ivittuut. 

 

7. Valg til bestyrelsen: 

Jan Bøgsted samt Eric Húlten blev valgt for to år. 

Ove Mejlgaard og Kathe G. Christensen blev valgt for ét år 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

Følgende blev valgt: 

1. suppleant: Flemming Glymov 

2. suppleant: Thomas Rasmussen 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Peter Thor Christensen blev valgt til revisor. 

Ivan Schøttler Sørensen blev valgt til revisorsuppleant 

 

10. Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger): 

Jan Bøgsted orienterede om, at der fortsat var enkelte plader tilbage vedr. grønlandsrej-

sen 2018. Det blev desuden tydeliggjort, at alle medlemmer fortsat kan vise interesse for 

deltagelse i gensynsrejsen til Grønnedal 2019. Når rejseplan m.v. er udarbejdet, vil mail 

tilgå alle interesserede, og det vil først herefter være muligt at give endelig binding til gen-

synsrejsen. 

 



Der var ønske om, at billeder fra medlemmernes ophold i Grønnedal kunne komme på 

hjemmesiden. Det er allerede muligt. Send blot billeder med angivelse af fotograf samt 

årstal til info@groennedalsforening.dk. 

 

Mange af foreningens medlemmer er kun kendt under deres øgenavn, hvorfor alle, der 

ønsker, at deres øgenavn skal fremgå af medlemsoversigten, sender en e-mail til forenin-

gen. 

 

Der var også et forslag om, at kunne sælge ”Grønnedalsting” på foreningens hjemmeside 

– evt via auktion. Det vil på sigt kunne laves en side, hvor disse effekter kan bortgives. 

Såfremt medlemmer har effekter, de ikke længere ønsker, men ikke nænner at smide bort, 

kan foreningen kontaktes på e-mail. 

 

I forbindelse med foreningens størres synlighed med ny hjemmeside, er et af tiltagene et 

nyhedsbrev. Der er p.t. over 300 tilmeldt nyhedsbrevet. Efter nogen drøftelse om hvem, 

der kan modtage nyhedsbrevet, var der enighed om, at alle interesserede fortsat skal kun-

ne nyhedsbrevet, da dette også kan være medvirkende til flere indmeldelser. 

 

Den afgående bestyrelse blev takket for arbejdet med en langt højere synliggørelse og 

profilering af foreningen. 

 

Der deltog 40 personer i generalforsamlingen. 

Alle medlemmer fik udleveret foreningens broderimærke, ligesom alle deltagere fik udleve-

ret en pin med GLK, FLS samt kommunens våbenskjold. 

 

Efter generalforsamlingen gav Kjeld Wetlesen et fint foredrag om status og de udfordrin-

ger, som Grønnedal Hyttebyprojektet har givet. 

Grundet andre opgaver har initiativtagerne desværre måtte indstille det videre arbejde. 

 



FORMANDENS BERETNING 2017. 

� Kære fremmødte. 

Først vil jeg byde velkommen til dette års generalforsamling og sommerfest. 

Dernæst skal jeg beklage, at jeg ikke har mulighed for at deltage i år. 

Derfor vil det være en anden som oplæser dette… 

 

� Siden sidste fest valgte vi i bestyrelsen, at mødes i januar, og der havde vi bedt Jan Bøgsted om at 

deltage, da han havde nogle nye ideer.. 

Og det var til dels for at snakke om hvordan vi kan eksponere denne forening og få flere 

medlemmer men også at stille forslag til nogle vedtægtsændringer, så de bliver mere tidssvarend, 

herunder forhold vedr. medlemskab.. 

(Disse nye vedtægter vil blive fremført senere.) 

 

� Efter mødet fik vi relanceret foreningen med ny fin hjemmeside og promoveret os via Facebook. 

Det fik givet foreningen et boost i den rigtige retning, og der kom en del flere - nye som gamle 

medlemmer.. 

Og det er vi selvfølgelig rigtige glade for. 

 

� Vi har også sat en masse tiltag i søen med huer, stofmærker, smykker osv. I forbindelse med vores 

”nye” forening, og det er der blevet taget godt imod. 

 

� Vi har i år valgt en ny lokation til sommerfesten, da vi havde benyttet det samme sted i en del år.. 

Der var også flere af medlemmerne, som havde udtrykt ønske om at prøve et nyt sted. 

Så efter en del henvendelser rundt omkring i landet, så fik vi et attraktivt tilbud her fra Vissenbjerg 

Storkro.. 

 

� Vi havde i år også forsøgt at lave et yderligere arrangement udover sommerfesten. 

Med spisning på Påfuglen i forbindelse med Grønland i Tivoli.  

Til dette har foreningen valgt at yde et tilskud for foreningens medlemmer der deltog. Der var 7 

medlemmer og 10 personer der deltog i arrangementet. Vi håber på, at der med tiden vil være 

flere,  der kan deltage i den slags arrangementer.  

 

� Vedr. vores samlingspunkt, Grønnedal, så har I nok hørt at det bliver genåbnet igen.. 

Dog vil det blive i lidt mindre udgave, men præcis hvor meget de skal/vil bruge, det er de heller ikke 

helt klar over endnu.. 

Men det vil de nok finde ud af med tiden. 

Allerede i foråret fik jeg at vide, via firmaet Danstruct, at de skulle derop og åbne noget igen.. 

Desværre havde jeg ikke mulighed for at tage med derop og åbne op igen..  

Jeg blev spurgt, men pga. ferie i firmaet, så var det umuligt at smutte derop i 14 dage 

Men nu bliver det spændende med tiden, hvor meget der vil ske i området. 

 

Til slut kan jeg oplyse at ingen medlemmer har indsendt forslag til dagsorden. Tak for ordet. 



GRØNNEDALSFORENINGEN AF 1985 
REGNSKAB 2016. 

 
INDTÆGTER. 
 
Overført fra 2015 kr.   29.092,26 
Kontingenter kr.     4.150,00 
Festdeltagelse kr.   13.600,00 
Renter kr.            0,00 
 kr.   46.842,26 
 

UDGIFTER. 
 
Generalforsamling/festdeltagelse:  
    Foreningens tilskud kr.     8.188,00 
    Egenbetaling kr.   13.600,00 
Bestyrelsesmøder                              kr.            0,00 
Total kr.   21.788,00  kr.    21.788,00 
 
Resultat pr. 31/12-2016   kr.   25.871,76 
 
 
Indestående i ”Vendsyssel Sparekasse”  kr.   25.054,26 
Kassebeholdning  kr.        817,50  
Kontant beholdning  kr.   25.871,76 
 
Årets overskud/underskud  kr.  -3.220,50 
  
 
 
Dato:  17. januar 2017 
 
  
 

Helle Rasmussen 
Kasserer 

 
 
 



Grønnedalsforeningen af 1985 

Budget for 2017 
       

Indtægter: 

Overført fra 2016   Kr.  25.871,76 

Kontingent 

163 medlemmer á 150,- kr.   kr.  24.450,00 

Samlet      kr. 50.321,76 

Udgifter: 

Generalforsamling/festdeltagelse 

38 personer á 225,- kr.   kr.    8.550,00 

Vingave til foredragsholder til generalforsamling 

Vin m.v.    kr.       200,00 

Tivoli 

7 personer á 50,- kr.   kr.       350,00 

Øvrige arrangementer  kr.    2.000,00 

Transport til Bestyrelsesmøder 

Transport    kr.    2.000,00 

Broderiemblemer 

225 stk. broderiemblemer  kr.     2.812,50 

Samlede udgifter     kr. 15.912,50 

   

Årets resultat:    kr.    8.537,50 

Samlet:     kr. 34.409,26 


