Generalforsamling og Bakketur
Tirsdag den 09-06-2020
Vi mødtes ved Røde Port kl. ca. 11 hvorefter vi gik til den af naturen oprettede
bænk (samme sted som sidst) hvor brødrene uddelte diverse alkoholiske drikke,
som blev nydt med stor andægtighed.
Efter kort tid, var det alligevel blevet stund til at mødes ved restaurant ”Den
Hvide Hest” som Broder Steen og Broder Kjeld med enorm kraft netop har fået
åbnet.
Nu har alt jo lige været lukket ned på grund af Corona-sygdommen, Corvid 19.
Deltagere ved Spiseriet samt senere ved generalforsamlingen: BRODER ERIK, BRODER TOM, BRODER ROLF,
BRODER BJARNE, BRODER STEEN, BRODER SØREN, BRODER BO.
Afbud fra BRODER KJELD, BRODER JOHN.
Det var ikke den sædvanlige betjening og maden var ikke buffet, men der blev serveret efterhånden som
tiden skred frem og der manglede bestemt ikke noget, så det var vældig fint.
Så var det tid til generalforsamling og denne blev foreslået afholdt på førstesalen i ”Bussen”.
Her manglede der heller ikke noget, selvom jeg godt lagde mærke til, at servitricen havde det hårdt med at
komme derop med de mange varer. Nå, men det gik alligevel.
Generalforsamlingen blev åbnet klokken 15.25 og der skulle straks betales mødepenge 40 kroner pr. næse.
Broder Sørens bluse var ikke den autoriserede. For dette måtte han bøde med 40 kroner.
Det oplystes at Broder Kim kommer hjem sidst i juli.
At overnatning på ”Bjærget” kommer sidst i august. Der vil fremkomme nærmere meddelelse.
At Broder Erik betalte 40 kr. i telefonpenge samt 20 kr. ekstra.
At der måske også kommer mere besked om Broder Bjarnes Radio ekskursion.
At måske i september: De fem forbandede år.
Formand Tom ønskede ikke at fortsætte som formand og foreslog Broder Søren til dette ærværdige hverv,
som han accepterede og dette blev herefter vedtaget.
Broder Søren holdt ikke en decideret tiltrædelsestale, men der kom nogle foruroligende bemærkninger om
”strammere kurs”, ”mindre spisning” og ”øget aktivitetsniveau”, hvorefter Broder Rolf opponerede imod at
der skulle være mindre mad, hvorefter forsamlingen vedtog, at Broder Rolf ville fortsætte med at få samme
kvantum mad.
Til gengæld ønskede Broder Søren ikke også at overtage kassererposten. Til denne blev Broder Tom
derefter genvalgt.
Broder Niels Westergaard er genvalgt som revisor.
Der kom 280 kroner i kassen som mødepenge samt 40 kroner i bøde. I alt 320,- kroner.
(Broder Erik 40 +20 kroner: 60 kroner?)
Den tiltrædende formand vil fortsætte efter den eksisterende forretningsorden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00.
Således som husket, Referent: Broder Bo

