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Hvorfor er der ikke Generalforsamling i år?

Vi er i bestyrelsen blevet spurgt om hvorfor vi ikke indkalder til Generalforsamling i år?
Svaret er Corona!
Som tidligere udmeldt har bestyrelsen valgt at aflyse Generalforsamlingen i år, grundet den aktuelle
situation med Corona.
Det anbefales stadig at forsamlinger over 100 undgås og da vi før har været over det antal, samtidig
med at det virker som om der er en hel del medlemmer som gerne vil have en eller anden form for
opgør med Bestyrelsen, hvilket måske kan få endnu flere til at dukke op, så har vi, af hensyn til den
aldersgruppe som normalt dukker op til Generalforsamlingen, valgt at fastholde aflysningen indtil
det er sikkert at afholde forsamlingen uanset om der kommer under eller over 100 personer.
Der er også medlemmer af Bestyrelsen som ikke ønsker at udsætte deres familier for risikoen ved at
afholde Generalforsamlingen på nuværende tidspunkt.
Det kan jo også konstateres at der ikke er noget til behandling som ikke kan udskydes, så hvis det
kun drejer sig om at tilfredsstille nogle få personer med en personlig dagsorden, så må disse
personer affinde sig med at det ikke bliver i år.
Hvad så næste år?
Hvis der ikke sker de store forandringer inden næste forår, så må resultatet blive at vi indkalder til
Generalforsamling et alternativt sted i stedet for Avlsgaarden, hvor folk kan placeres med korrekt
afstand og hvor møbler mm. Er rengjorte iht. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Jeg har set at det er påstået at regnskaber mm. Ikke er fremlagt. Jeg kan kun sige at disse
oplysninger ligger på foreningens hjemmeside og har gjort det siden udmeldingen om udsættelse.
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