Referat af Generalforsamling i UFL Vestjylland,
mandag d. 7. juni 2021 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2020
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg til bestyrelsen (Andreas Trillingsgaard og Tina Bossen er på valg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt suppleant for denne
9. Eventuelt

1. Edith Ladegaard blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning ved Simon Palm. Se til sidst.
3. Kasserer Tina Vendelboe gennemgik regnskabet. Klubben kommer ud med et overskud på 17.131,26 kr.
Udgifterne til arrangementer på 50.226,87 kr. kr. blev gennemgået og regnskabet blev herefter godkendt
af forsamlingen.
4. Ingen forslag.
5. Kontingent er uændret og fortsætter med 175 kr. pr. medlem årligt.
6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Pia Blohm Larsen og Beth-Jane Pedersen
7. Andreas Trillingsgaard og Anders Riis Mikkelsen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
8. Niels Kristian Jensen blev genvalgt som revisor og Johannes Hargaard som suppleant.

9. Ros fra Pernille til vejledere og medlemmer vedr. de mange arrangementer, der har været i klubben
trods corona nedlukning en stor del af tiden.

Hurup d. 7. juni 2021 Tina Vendelboe

Dirigent Edith Ladegaard

Formandsberetning

Siden sidste gang, har vi ikke været så meget her i klubben. Det har vi ikke kunne pga. covedl9. Så klubben
lokaler her i Struer har fx ligget stille i8måneder, det er heldigvis slut nu.
Men det har ikke holdt os fra ikke og møde, vi har været på hyttetur på Venø dog uden Venøbøffer, ved
ikke om det er en skandale eller en forglemmes, en hyggelig tur med Thy/ Mors klubben. Uden Helle og
Hamish var de ture aldrig blevet til noget, så syndes vi skylder man en stor tak for den indsats de gør for os,
Vi har også spillet en masse spil, her i blandt Spillet Solum som Ligeværd, som handler om ensomhed
Vi har også haft en masse quiz, Hvor der selvfølgelig var præmier til de tre bedste, nogen quiz var svære
end andre, nogen fandt måske svarene via hovedet, mens andre fik hjælp online. Som man siger Google er
din ven,
Online klubaftener har vi også prøvet både via messeger og zoom, men der var ikke den store opbakning til
det, men vi har da givet det et forsøg, mere kan man vel ikke gøre
Så har vi været ude og går mange ture efter nedlukning, den første var her i Struer hvor vi var i anlægget,
så blev det Holstebro hvor vi var på kulturtur som vi valgte at kalde det,
Struer hvor vi gik på havnen og sluttet af med is eller kaffe, der fik vi også hilse på det seneste nye medlem i
klubben (Mette),
Så var vi også i klosterheden ved Møllesøen, nogen valgte at komme en HEL time for tidligt, efter gå tur var
der et par som var blevet tilbage og tændt bål, tage kage med hjemme fra.
En lille smut til Vemb var vi også, der havde Pia og Lotte måske Peter ståede og lavet med til os alle
sammen, bål mestrene Stod for det var varmt kylling spyd, pølser og brød til alle sammen,
Planetstien har vi også været en smut forbi, selvfølgelige ikke den rigtig, men den som ligger i Lemvig, hvis
det var den rigtig, havde vi ikke sat har i dag.
Er} bitte tur å land var vi også, nemlig i Skalstrup ude ved Lotte og hende forældre, hvor bestyrelsen havde
stået for maden, drikke og hygge
Den 31. maj for så den første klubaften her i klubben i 2021
Men vi må ikke glemme vores store specielle julefrokoster vi holdt i december, hvor vi var samlet 6
forskellige sted, rund omkring i Struer, Holstebro og Lemvig. Bestyrelsen var også rundt med julegaver fra
klubben til alle vejlederne, Nogen var hjemme andre var lige kort da vi kom, andre fik den dagen for. Men
vigtigst af alt alle fik og kunne for håbeligt bruge den. Bestyrelsen har i det mindste ikke fået nogen klagere
endnu

