
Generalforsamling, den 22. februar 2018. 
 

 

 

Pkt. 1.   Velkomst. 

 

  Formanden, Torben Iversen, bød velkommen 

   

  Årets afdøde Chang-medlemmer blev mindet med 1 minuts stilhed: 

 

  Birgit Østergaard, Doris Bech og Bjarne Lund Pedersen. 

 

 

Pkt. 2.  Valg af dirigent. 

   

  Heine Østergaard blev valgt og bestred som vanligt opgaven med stor autoritet. 

 

Pkt. 3.  Formandens beretning. 

   

  Er vedhæftet dette referat. 

   

Torben orienterede om aktiviteterne i BankoCentret – det har været et godt år for   

BankoCentret, med et pænt overskud til de 6 klubber/foreninger. 

Udover bankospillene, har det været en god forretning at udleje centret til 

Universitetet og til Kræmmermarked. 

Spillehallen kører med en stabil forpagter. 

BankoCentret har i år 30 års jubilæum – jubilæumsfest afholdes lørdag, den 24. 

marts i BankoCentret. Jubilæumsreception afholdes ligeledes for klubber, sponsorer 

og venner af huset. 

  

  Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4.  Kassereren aflægger regnskabet. 

      

  Kassereren, Jørn Giehm, havde meldt afbud.. 

  I hans sted aflagde Gert Jensen regnskabet. 

  I 2016 er omkostningerne til at drive klubbens andel af centret faldet. 

                        Tilskuddet til Chang er derimod steget. 

  Overskud i 2017: ca. 15.000,- 

  Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 5.   Valg til Bestyrelsen. 

    

  Torben Iversen og Gert Jensen var på valg. 

 

Torben Iversen valgte at træde ud af Bestyrelsen efter mange års godt arbejde. Tak til 

Torben for en stor indsats i Chang Venner. 

 

Gert Jensen blev genvalgt. 

Mogens Jensen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Torben. 

 

  



  Valg af suppleant. 

 

  Henrik Sloth blev valgt. 

 

Pkt. 6.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 

  Heine Østergaard og Ole Kjeld Kristensen blev genvalgt. 

  Niels Jørgen Jensen blev valgt som suppleant. 

 

 

Pkt. 7.  Indkomne forslag. 

 

  Ingen. 

 

 

 

Pkt. 8.  Eventuelt. 

 

  Igen i år var der en livlig debat. 

 

Changs formand, Frits Vilger orienterede om ”Byggeprojektet”.  

Frits og hans bestyrelsesmedlemmer har en stor opgave i forbindelse med dette 

projekt – spændende. 

 

Der var mange andre opgaver/historier fremme, som altid et både spændende og  

også hyggeligt Evt. 

    

  Dirigenten takkede for en god generalforsamling, og motiverede 1 Chang Hurra. 

 

  Tak til Else og Bodil, som efterfølgende serverede sild og skipperlabs – som  

  sædvanlig dejligt. 

 

       

 

 


