
 

 

Referat af den årlige ordinære generalforsamling i 

Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling 

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 31. august. 2021 kl.14:00 

Adresse: Kælderlokalet Sandbjergskolen Møllevangen 35, Stenløse 

Kontakt Navn: Ole Larsen Email:  yo.larsen@outlook.dk    Telefon 29 45 48 65 

Hjemmeside: http://lunge.dk/lokal/egedal-lokalafdeling 

Grundet Corona blev mange af foreningens aktiviteter anderledes i 2021 end oprindelig planlagt, fx 

vedtægterne som siger "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned." men 

nu afholder vi så den ordinære generalforsamling for 2021 på tirsdag, den 31. august, kl. 14.00 - på 

adressen: Kælderlokalet, Møllevangen 35, Stenløse 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 

3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering 

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter 

6. Eventuelt 

I alt 18 medlemmer var fremmødt. Lokalformand Ole Larsen bød velkommen og ønskede alle et godt møde. 

Ole gjorde opmærksom på ovennævnte afholdelse af generalforsamlingen var forsinket på grund af corona.   

 Ad pkt 1 Leif Fynbo, blev valgt som dirigent og Margit Chriztensen som referent. 

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år: 
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 Ole gennemgik beretningen: Endnu et år er gået med succes i Egedal lokale Lungeforening, 

 hvor vi er ca.275 medlemmer og efter nedlukningen gr. corona og efterfølgende genoplukning 

møder der desværre kun omkring 6-10 personer til div. træning og vandreture. 

Trods corona restriktioner har vi formået at holde gang i træningen henholdsvis på græsset bag 

Sandbjerghallen, samt gåture i tennisskoven i Ølstykke. 

Genåbningen er nu normal og jf. vores hjemmeside, men desværre er det pt. med nogle dårlige 

tider i sundhedscentret og derfor også ringe tilslutning med 2-6 personer 

Aktiviteter: Det har været noget begrænset grundet corona. Vi har trods alt været på rundvisning 

på Jægerspris slot, med efterfølgende kaffe og kage, endvidere en bustur til sporvejsmuseet 

med stor succes. 

Til sidst håber vi på bedre tider i sundhedscentret så tilslutningen kan blive større, 

Tak for i år. 

 

. 
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Ad pkt. 3 Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering: 

Fortsat træning tirsdage i sandbjerghallerne og fredage i tennisskove i Ølstykke og 

Træning i sundhedscenteret fredag og søndag 

                   Torsdage Alsang 

 

Ad pkt. 4       Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer:  

                   Bestyrelsen foreslå en bustur til Skovtårnet den 5/10 2021, og evt. senere Andelslandsbyen 

                   Nyvang samt Lousiana.                         

                    

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter: 

Efter valget – bestyrelsen konstituerede sig - Bestyrelsen og suppleanter i Lungeforeningen 

Egedal Lokalafdeling består herefter af følgende: 

                              Lokalformand Ole Larsen, tlf. 26 35 02 07, e-mail: yo.larsen@outlook.dk 

     Kasserer, Leif Fynbo, tlf. 21 48 23 07, e-mail: leif.f@mail.dk 

     Bestyrelsesmedlem, Hanne Mogensen, tlf. 47 17 44 51, e-mail: hm16@post.cybercity.dk 

Bestyrelsesmedlem, Margit Chriztensen, tlf. 25 47 52 75, e-mail: mhc@cdnet.dk 

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Kristensen, tlf. 51 23 37 06, e-mail: kirsten.egon@live.dk 

Suppleant, Else Marie Rasmussen, tlf.40 43 31 23, e-mail: rasmussen.ma@gmail.com 

Suppleant, Birgit Tüchsen, tlf. 30 64 14 40, e-mail: birgit@tuchsen.dk 

       Citat fra Ole i forbindelse med at Herman stopper i bestyrelsen:  

                            En meget stor tak til Herman for sit store arbejde i Egedal lokal lungeforening 

                            Herman var blandt andet med til at forme foreningen og som i dag fungerer godt 

         Held og lykke Herman med dit otium og vi håber stadig at se dig til træning            

             

Ad pkt. 6 Eventuelt: 

Ingen 

Godkendt ved underskrift af 

               Formand Ole Larsen og kasserer Leif Fynbo – 31/08-2021 
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