Foreningen Back To Nature
Referat fra ordinær generalforsamling
6/9 2014 kl. 10.00
Broager Strand Camping
Skeldebro 32, 6310 Broager
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Bestyrelsens budgetforslag. Kontingentets størrelse sættes under afstemning.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Jørn Ole Brader – genopstiller ikke.
Carsten Simonsen – genopstiller ikke
9.

Valg af 4 suppleanter.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Evt.

1. Tommy Hansen blev enstemmig valgt som dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var retmæssig indkaldt.
2. Dagrunn Meling Hansen blev valgt som referent.
3. Til stemmetællere blev valgt Hans Ole, Vagn og Thomas.
4. Bestyrelsens beretning fremført af Jørn Brader:

Det der har fyldt meget i det forløbne år, har været den manglende hjemmeside.
Det har været til daglig irritation – både for bestyrelse og mange medlemmer .
Dog har der været en del medlemmer, som nærmest har følt det som en fordel – for nu fik
de nyhederne via NYHEDSBREVE. Men aldrig har vi som bestyrelse haft så mange
telefonkontakter med medlemmer – og det har jo været godt.
Men stor tak til jer, der trods problemerne, har holdt ved og stadig føler BTN trods alt er
værd at støtte.
TRÆF:
Nok har hjemmesiden ikke fungeret – men det har vore TRÆF.
Om så det er vejret, så har vi kunnet klare det.
Der var et skønt TRÆF i Småland sammen med Addy og Gert. Desværre var vi ikke mange
– men vi havde dejlige dage i den skønne Smålandske natur – som var fantastisk i
efterårsfarverne.
Dejligt at se, at Smålandstræffet i uge 41 i år får mange flere deltager.

Et hyggeligt Juletræf på Byaasgård.
Og spontantræf på vores nye plads – Skramstrup i februar.
Træf VEST – i Tolne, var et forårstræf i SOLSKIN, hvor vi kunne nyde Tolne Bakker,
Skoven og den guidede tur til Stenalder, jernalder og bronzealder ved Bjørnager.
Den musikalske underholdning blev leveret af 3 harmonikaer og sav.
Ingvar stod for spontantræf på Genner Hol, hvor der vist både blev motioneret og spist
pandekager.
Træf Øst blev afholdt i Rødvig på Stevns – i solskin og skønt vejr.
Udflugt til Højerup Kirke, hvor vi på P-pladsen blev mødt af 2 guider og den skønneste
nattergalekoncert.
Efter vores tur til Stevns er Stevs Klint nu optaget på listen over Unesco`s naturarv.
St Heddinge kirke så vi under kyndig guidning af den pensionerede provst.
En bid af Nordjylland første uge i juni var ligeledes et træf i SOL, og så i 6 dage.

Som arrangør af det træf fik vi blod på tanden – så første uge i juni 2015 er vi klar til næste
bid.
Kommende træf:
Smålandstræf i uge 41
Sort sol i Ballum 26-28 sept.
Juletræf i Sevel 5. Dec.
Frankrigs tur 26. juli 2015
Medlemmer:
Vi har i år ca. 500 medlemmer, hvilket vi kan være godt tilfredse med, da
medlemshvervningen har været svær – grundet den manglende hjemmeside.
Vi var som tidligere år til stede med vores stand på FERIE FOR ALLE i Herning. Men det
var svært at henvise interesserede til at læse mere om BTN på en ikke eksisterende
hjemmeside.
Men det var godt at få snakket med vore medlemmer og interesserede – måske kommende
medlemmer.

Hjemmesiden.
Nu har vi en hjemmeside, og efterhånden bliver den rettet mere og mere til.
Desværre er der mange ting der er forsvundet fra under nedbrudet, men vi ser fremad og
er sikker på der kommer styr på hjemmesiden.
Mange medlemmer har undret sig over den tid det har taget – men vores håb er, at der
blandt vore medlemmer kunne findes en NØRD, der fremover kunne være os behjælpelig
med siden.
NYT FRA Campingrådet.
I 2014 har der været 454 af campingrådet godkendte campingpladser.
Der er lavet 4 nye rapporter ang. Kystturisme.
Hvordan har turisterne været tilfredse med campingpladserne og deres aktiviteter.
Bl.a. cykel/vandrestier og oplevesesmuligeder i området.
Især området ved den jyske vestkyst har opnået højeste score.

For campister ville det være ønskværdigt om campingrådet fandt en mere gennemskuelig
prispolitik for at benytte campingpladserne.
1. Årsregnskab 2013-2014 blev enstemmig godkendt.
2. John Jensen foreslog at flytte standerhejsning fra lørdag kl.10.00 til fredag kl.19.00.
Begrundelse: De fleste er ankommet på det tidspunkt og informationer om træffet
kan gives i god tid. Forslaget blev enstemmig vedtaget.
3. Budgetforslag for 2014-2015 blev fremlagt. Der er ingen kontingentændring. Vagn:
Hvorfor koster hjemmeside så meget? Bestyrelsens svar: Ny velfungerende
hjemmeside er meget dyrt. Budget blev enstemmig vedtaget.
4. Der blev enstemmig valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Poul Chr. Laursen og Brian
Jespersen.
5. Der blev enstemmig valgt 4 nye suppleanter:
1. suppl. Leon Jensen
2.suppl. Bente Halsgaard
3.suppl. Tommy Hansen
4.suppl. Carsten Simonsen.
1. Jan Berrig blev genvalgt som revisor. Revisorsuppleant blev Jørn Brader.

10.5. Finn Munch Jørgensen blev af bestyrelsen foreslået som æresmedlem. Dette blev
vedtaget enstemmigt og med klapsalver. Finn Munch Jørgensen blev bagefter æret med
blomster og gaver.

1. Vagn foreslog at Dannebrog blev hejst sammen med BTN flaget ved træf.
Der blev spurgt til hvornår bestyrelsen konstituerer sig. Den nyvalgte bestyrelse lovede at
konstituering ville ske umiddelbart efter generalforsamling.
Carl Erik og flere andre medlemmer gav udtryk for at de savnede medlemsliste på
hjemmeside. Andre medlemmer sagde at en navneliste på nettet var forbudt. Dette blev
diskuteret og man blev enige om at anmode bestyrelsen om at finde ud af hvad man må og
ikke må med medlemslister på nettet.
Medlemmerne påpegede at alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal
kunne ses på hjemmesiden.

