Referat af DROF’s generalforsamling 5.4.2019
1: Dirigent: Arne Børrild
Referent: Asta Teilum
2: Navneopråb. Der var 13 medlemmer til stede.
Registrering af fuldmagter. Der er indkommet 4 fuldmagter.
Dirigenten lagde ud med at sige, at han ikke mente generalforsamlingen var beslutningsdygtig
jævnfør vedtægterne. Formanden var uenig. Formanden bemærkede, at vedtægter tidligere var
ændret for netop, at en generalforsamling altid skal være beslutningsdygtig også for ændring af
vedtægterne. Dirigenten fastholdt sin mening. Dirigenten afviste derfor, at der kunne stemmes om
de to indkomne forslag der omhandlede hhv. optagelsestidspunkt af nye medlemmer samt
tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
3: Formandens beretning: Se vedhæftede fil.
Beretning fra Dorte Bindslev vedr. DVI- beredskabet er ligeledes vedhæftet som fil. Der blev ikke
fremlagt noget om DVI-beredskabet under GF, da der var andre gæster på restauranten.
4: Kasserens beretning: Charlotte Kahlke gennemgik regnskab og budget som var udsendt med
indkaldelsen til GF. 45 medlemmer, årligt overskud på ca. 3000,-. Der skal betales lidt mere til
hjemmesiden i år. Regnskabet og budget er godkendt.
5: På valg til bestyrelse var Niels Dyrgaard, Charlotte Kahlke og Asta Teilum. Alle tre blev genvalgt.
6: På valg til revisor var Arne Børrild som blev genvalgt.
7: Indkomne forslag: De to forslag vedr. vedtægtsændringer kom ikke til afstemning, da dirigenten
mente at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig jvf. ovenstående. Der blev foreslået en
ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Novemberkursus 2019.
Mht. forslag om honorering af foredragsholdere ved Novemberkursus:
Dirigenten kritiserede forslaget, før ordet blev givet til forslagsstilleren.
Der var herefter en længere diskussion om, hvorvidt indsatsen ved foredrag til Novemberkurset
skal honoreres eller ej. Der synes blandt flere af foreningens medlemmer at være et ønske om
gratis vidensdeling frem for gebyr på Novemberkursus.
Af dem der ytrede deres mening, var der klar modstand mod det indkomne forslag. Efter
meningsudvekslingen blev bestyrelsen anbefalet, at der kan gives honorar til kursusgivere efter
retningslinjer, der må diskuteres i bestyrelsen. Budgettet bør gennemgås af bestyrelsen med
henblik på, om noget af foreningens overskud kan bruges til formålet i fremtiden. På baggrund af
tilkendegivelserne ved generalforsamlingen blev forslaget trukket tilbage af Asta Teilum.
8: Optagelse af nye medlemmer: Der optages 5 medlemmer: Mai Ankerstjerne Arazm, Mette
Marie Weinrich, Stine Flandrup, Christine Guldager Ekwall og Christina Burcharth. De ønskes
velkommen i DROF.
9: Fastlæggelse af budget og årskontingent. Fortsat 500,-/år.
10: Evt.: Der foreslås et andet lokale til GF fremover pga. larm i restauranten.
Medlemmer skal huske at opdaterer deres medlemsoplysninger på hjemmesiden.

