
DN-Århus GF d. 11 marts 2007 
 

 

1  Valg af stemmetæller: Denne post bliver ikke formelt besat, da de fremmødte desværre  

kun talte 10 personer i alt. 

 

2  Valg af referent: Valget blev Jan, han var næsten frivillig.  

  

3  Valg af dirigent: Lotte blev valgt til denne post. 

 

4  Formandens beretning: Ingerlise 

b. Generelt blev 2006 et stille år 

c. Medlemstallet var med udgangen af 2006 168 personer, til dato i 2007 er vi 151 

medlemmer. 

d. Svømning, godt fremmøde, og god økonomi. 

e. Vi undersøgte igen i år om der var muligheder for at komme til Vejrø igen, men nej, 

næsten alle priser var blevet fordoblet, så det var ikke længere en mulighed.  

f. Sommerlejen 2006 hang længe i en tynd tråd, men i 11. time lykkedes det at leje 

Skovgården på Fyn. Selvom vi var meget sent ude, blev det alligevel en god lejr, 

med ca. 50 deltagere ugen igennem. Økonomien hang også rimelig sammen. Så alt i 

alt var det en god lejr, og vi ser frem til at gentage succesen igen til sommer i uge 29. 

g. Der var også gratis medlemssvømning på vores 5 års fødselsdag d. 4. februar 2006. 

 

5    Regnskab: Peter, godkendt uden bemærkninger 

Økonomien er god, men der er stor mangel på medlemmer som ønsker at bruge tid til 

at arrangere aktiviteter i DNÅ. Manglen på medlemshænder er stor, vi har midlerne, 

men ingen/få som ønsker at bidrage med styring og ansvar for en given aktivitet.  

 

6    Kontigent 2007: Uændret 50,- 

 

7    Budget 2007: Peter 

a. Indtægt fra kiosken måske sat lidt højt. Grundet kiosken forventes at ligge lige  

  over 0 i fortjeneste. 

h. Udgifter og Indtægter sat noget højt for sommerlejren, men det er endnu for tidligt at 

kende den kommende økonomi. Men da beløbet både er udgift og indtægt ført, er det 

derfor regnskabsmæssig neutralt. 

 

8 Valg af formand: Ingerlise blev genvalgt, men kun for en 1. åring periode, da hun ønsker at 

trække sig fra formandsposten, efter sit 5. år på posten. 

 

9 Bestyrelsesposterne: Jens ønskede ikke genvalg, ind kom Børge. Lars og Troels blev valgt 

på suppleantposterne. 

 

10 Revisor: Maja ønskede ikke genvalg, ind kom Stig, men med Maja som revisorsuppleant. 

 

11 Eventuelt: Intet 

 


