
 

 

Generalforsamling – Glade Venner af Bratten  

31. maj 2020 
 

Dagsorden: 
 

• Valg af dirigent  
• Bestyrelsens beretning 
• Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf 
• Fastansættelse af medlemskontingent  
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  
• Valg af revisor  
• Eventuelt  

 
Valg af dirigent 
Frost blev valgt 
 
Bestyrelsens beretning 

• Pga. er COVID-19 er der anderledes generalforsamling  
• Først vil vi gerne mindes vores første formand og medstifter af Glade Venner af Bratten, 

Bent Sørensen der sov stille ind 2 februar 2020 på Hospice Vensyssel. Ellen og Bent 
lånte os pengene til vores fine legeplads. Bent var også primus motor sammen med 
Jens Jørgen Calundan da de fik mulighed for at købe købmandsbutikken efter at 
foreningen var blevet dannet. Bent var altid positiv når det gjaldt Glade Venner af 
Bratten og hans hjerte bankede lige til det sidste for vores forening. Vi kommer helt klart 
til at savne Bent og hans store arbejdsindsats og glade væsen. Ære være hans minde. 

• I samarbejde med købmanden fik vi lavet ny terrasse og telt og endvidere hævet gulvet i 
cafeen. Tak til Købmandsteamet for jeres positive måde at samarbejde på 

• Der blev også taget en ny bruser i brug. Bruseren ligger i starten af nedgangen til 
stranden. Tusind tak til en af foreningens støtter VVS Lykke 

• Ny petanquebane blev etableret vha landsbypedellerne 
• Fantastisk mange vellykket arrangementer i løbet af sommeren 2019 som igen viser 

hvor mange der bakker op om vores forening. Rigtig mange frivillige tager del i og 
planlægger arrangementer hvilket giver et fantastisk samarbejde. Tusind tak til jer alle. 

• I år er der også blevet malet hos købmanden, så hele området nu står rigtig flot og klar 
til en ny spændende sæson  

• Arrangements planlægning for 2020 er planlagt – Helle Aaen sender rundt 
• Datoer er reserveret, men der tages forbehold for aflysninger/ændringer grundet 

COVID-19 
• Ny hjemmeside  
• Stadig mange nye medlemmer men det samlede antal er noget nær Status Quo 
• Sponsorarrangementer planlagt for at pleje sponsorer og for at tiltrække endnu flere  
• Fordelskort er under udarbejdelse  
• Glade Venner af Bratten klistermærker (husk at hente klistermærke ved købmanden) 
• Desværre også lidt malurt i bægeret. Vores Handicapgynge har endnu engang været 

udsat for hærværk 
• endnu engang en stor tak til Jette, Tommy og Michael for jeres positive måde at drive 

vores allesammens samlingspunkt. 



 

 

• Sidst men ikke mindst er vi i gang med at samle ideer til vores Jubilæum 2021 
 
Forelæggelse af revideret rengskab samt godkendelse heraf 

• Regnskab fremlagt og godkendt 
 

 
Fastansættelse af medlemskontingent 

• Fastholder 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

• Alle ønsker genvalg 
• Hvis der er nogle der ønsker at stille op er vi villige til at tage en ekstraordinær 

generalforsamling 
 
Valg af revisor  

• BDO 
 
 
Eventuelt 

• Investeringsprojekter: 
• 5 Nye bænke 

• 10 års Jubilæums fest i 2021 – nærmere info følger (én hel dag – afsluttende fest om 
aften) 

• Dato: Lørdag - 31. juli 2021 
 

 


