
Referat fra generalforsamling i Mænds Mødesteder Grindsted,  
i Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted, 

 
mandag den 20. marts 2023, kl. 12.00 

 
 
 

PROGRAM 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Knud Møller Jepsen som modtog valget og en-
stemmigt blev valgt som dirigent. 
 

2. Valg af referent 
Bestyrelsen foreslog Allan Olesen som modtog valget og enstemmigt 
blev valgt som referent. 
 

3. Valg af 2 stemmetællere 
Hans Lindberg og Karl-Kristian Hoe Nielsen blev enstemmigt valgt 
som stemmetællere. 
 

4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Formanden gjorde rede for det forløbne års hændelser og nævnte i 
den forbindelse de tre arrangementer der var afviklet i 2022, Musica-
len ”Elsk mig i nat” i Vejle Musikteater, Turen til Himmelbjerget og 
AQUA i Silkeborg og turen til Struer hvor vi fik en sejltur med skonner-
ten ”MAJA”rundt om Venø i Limfjorden.  
Desuden blev der rettet en tak til de deltagere der havde medvirket til 
klubindtægter ved deltagelse i rengøringsopgaver, ved ”Spejdercam-
ping” i forbindelse med Vorbasse Marked og vagtopgaver i forbin-
delse med afviklingen af ”Grøn Koncert” i Esbjerg. Det var også i 2022 
vi fik istandsat og indviet vores nye lokaler i FrivilligCenter Billund, på 
Nymarksvej, og der skal lyde en tak til de medlemmer, der deltog i 
dette arbejde. 



Det blev desværre ikke til virksomhedsbesøg i 2022, men det vil der 
blive gjort noget ved i løbet af 2023. 
Til gengæld blev der på foranledning af stor interesse indkøbt et læk-
kert bobspil med tilhørende understel. 
I forbindelse med udgangen af 2022 blev der taget kontakte til flere 
af byens handlende med henblik på tegning af sponsoraftaler. Vi har 
fået flere positive henvendelser desangående. 
Slutteligt blev der rettet en tak til tovholderne for varetagelse af kaf-
febrygning m.v. i forbindelse med vores mandagsmøder. 
 

5. Revideret regnskab forelægges til god kendelse 
Vores kasserer Oluf Nielsen præsenterede regnskab for 2022, der vi-
ste en balance ved årsskiftet på 12.068,77 kr., hvilket blev godkendt 
uden bemærkninger af generalforsamlingen. 
 

6. Forslag til budget for indeværende år 
Der er ikke udmeldt et budget for 2023, men der tages udgangspunkt 
i vor kassebeholdning pr. 31.12.2022, da vi ikke har et entydigt skøn 
over udgifter og indtægter vedrørende 2023. Som udgangspunkt vil 
bestyrelsen løbende følge strømmen af indtægter og udgifter således, 
at vi ikke vil forbruge flere kroner end vi har på kistebunden. 
 

7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev hævet fra 200 kr. til 250 kr. 
i det kommende år. Der var blandt medlemmerne uenighed om hvor-
vidt kontingentet skulle hæves med 50 kr., derfor blev der afholdt af-
stemning, der viste et flertal for en kommende forhøjelse af kontin-
gentet til 250 kr. for det kommende år (2024) 
I forbindelse med generalforsamlingen i 2024, vil punktet blive fore-
slået rettet til ” Fastsættelse for kontingent for det kommende år” 
 

8. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlin-
gen. 
 

9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i 
a) På valg til bestyrelsen var: 

- Lars Ronøe, der modtog genvalg 



- Henning Eskildsen, der modtog genvalg 
- Poul Kjær, der modtog genvalg 
De tre ovennævnte blev alle genvalgt til bestyrelsen 

b) På valg som bestyrelsessuppleant var: 
- Mogens Broch, der modtager genvalg 

             - Vakant bestyrelsessuppleant 
Mogens Broch blev genvalgt, men der var ingen kandidater til den 
vakante bestyrelsessuppleantpost.  

 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Knud Møller Jepsen genvalgt som revisor (tidligere bilagskontrolant) 
og Henning Gade blev nyvalgt som revisorsuppleant (tidligere bilags-
kontrolantsuppleant).  

 
11. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger) 

Olaf efterspurgte opdatering af gruppefoto på hjemmesiden, gruppe 
foto vil blive opdateret. 
Der afholdes en fotoaften v/Villy. Ledsagere kan deltage denne aften. 
Formaden opfordrede til, at medlemmerne ville sørge for hjemmebag 
til fotoaften, mod betaling af råvarer. 
Foredragsaften med indtil videre ukendt tidl. politiker. 
 
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og or-
den. 

…. referent Allan Olesen 
 
 

Den nye bestyrelse for 2023 
Umiddelbar efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse 
sig således: 
 
Poul Kjær: Formand 
Allan Olesen: Næstformand og sekretær  
Olaf Nielsen:  Kasserer  
Henning Eskildsen:   Eventmager 
Lars H. Ronøe: Omsorgskoordinator 
Mogens Broch: 1. suppleant  
Henning Gade: 2. suppleant 


