
 

Referat af årsmødet v. Grønne Dage 2019.09.22 

1. Valg af referent  Leif Kenrad 

Valg af sekretær  Birte Breum Kenrad 

 

2. Arbejdsgruppens beretning 2018 – 19 

Jørgen Øllgaard fortalte kort om Kr. H. tur til Lønne og sommertur på cykel langs Mosel og 

Rhinen. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 v. Keld Søllested 

Keld fremlagde regnskabet med overskuddene fra USA turen og Thy turen. Der er nu en 

egenkapital på kr. 51. 324,13. 

I øjeblikket er det meste af kassens beholdning brugt på udlæg til Kandersteg. 

 

4. Korpsets voksenarbejde  

a) Planlagte kommende arrangementer: 

• Kr. Himmelfart d. 21.-24. maj 2020 Møn – Camønoen v. Anne Dragsbæk 

m. udgangspunkt i Stege 

• Sommer 2020  Kandersteg + Chamonix v. Keld og Jørgen 

2.rejsebrev - med endelig tilmelding - 

kommer snart. Der blev vedtaget 

grupperejse CPH – Zürich og hjemrejse 

søndag d. 6. sept. fra Geneve. 

              b) Forslag til kommende arrangementer:  

• Kr. Himmelfart 2021 Ungdommens Ø – måske udgangspunkt fra Tisvilde Højskole 

• Sommer 2021 Tur til Frigiliana i Spanien v. Karen og Frank. 

• Norge 

• Cykelture giver mulighed for at se mere end vandreture 

• Vandreture: kortere ture m. bustransport mulighed 

• Blanding af vandring og kultur 

• Ønske om et fleksibelt program, hvor der er mulighed for at tage hensyn til vejret 

(Jørgen: Det kræver, at vi har vores egen bus på hele turen) 

• Kunstcirklen og Rejsegruppen kunne måske arbejde lidt mere sammen, så man kan 

deltage i begge grenes arrangementer – måske lave fælles arrangementer. 

 

c)    Hvad vil vi, og hvordan kommer vi derhen? 

 

• Der er p.t. 73 tilsluttet voksenarbejdet 

• Alle deltagere i arrangementer skal tilslutte sig voksenarbejdet. 

• Forslag:  1) Vi tilbyder korpset at stå for arrangementer og aktiviteter på f.eks.  

korpslejre eller sommerlejre for udsatte familier. 

2) Navnet ”Korpsets Voksenarbejde” kan med fordel forbedres. 

3) Måske skulle vi have et mærke til uniformen og et mærke til civil 

4) for at få flere medlemmer, kunne vi invitere/involvere de lokale klaner, når 

vi har arrangementer rundt i landet. 

 

5. Forslag til budget for 2019 – 2020. 

• Vi skal fastholde kassebeholdningen (egenkapitalen), som den er p.t. 

• Lille betaling (administrationsgebyr) på ca. 2-4.% for deltagelse i arrangementer. 

• Deltagere, der ikke er medlem af korpset, betaler ca. 150 kr. pr. uge for deltagelse i større 

arrangementer. 



• Arrangementer skal hvile i sig selv. 

• Mindre over- eller underskud tilbagebetales hhv. refunderes ikke.                                

Bagatel-grænsen for tilbagebetaling/efterbetaling sættes v. 100 kr. 

• Måske skal prisen for Grønne Dage holdes nede v. brug af kassebeholdningen. 

• Tilskud til kassen skal ske fra deltagelse i de større ture. 

 

6. Valg til medlem af arbejdsgruppen 

Keld Søllested ønsker ikke at genopstille 

Genvalgt blev:  Anne Dragsbæk Rasmussen 

   Wagner Fonseca 

   Karsten Krigel (rep. for kunstcirklen) 

   Jørgen Øllgaard 

Valgt blev   Anne Marie Frost-Jørgensen 

   Willy Engelhardt 

7. Suppleanter til arbejdsgruppen: ingen forslag 

8. Valg af revisor for voksenarbejdet og de enkelte arrangementer:  Kirsten Fonseca 

9. Evt.  Der blev fortalt om Camønoen, Kandersteg / Chamonix og Frigiliana 

 

Ref. Birte Breum Kenrad 

Sign. Leif Kenrad 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


