
GENERALFORSAMLING 19 juni 2022, NORDISK HOSTA SELSKAB 

På adressen Kassebøllevej 9, 5900 Rudkøbing. 

REFERAT. 

I alt 36 deltagere. 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1)Valg af dirigent: Eddie og valg af stemmetællere: Sigurd og Nina. Referent: Bjørn.  

 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 

Bestyrelsen er tilfreds med medlemstal. Medlemmerne er gode til at give feedback og god kontakt på 

Facebook. Der er kommet 4 nye medlemmer siden frøauktion. Der opfordres til at medlemmerne lægger 

billeder m.v. på FB. Marianne er overtalt til at blive i bestyrelsen. Tak ☺ Tina meldte desværre fra 14 dage 

før bladet skulle i trykken. Bladet skal diskuteres på generalforsamlingen. Formanden skal ikke hænge på at 

lave det 14 dage før deadline. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Frøauktionen gav 1.600, kr. i kassen. Donation til foreningen er altid velkommen. Ny folder er udkommet. 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Gamle medlemmer har ikke betalt kontingent for 2021, da de havde betalt i 2020. Samlet er der et 

underskud på 2.378,53 for 2021. Det skyldes mangel på kontingent.  

Udgifter til porto og tryk er store poster. Der er positiv stemning omkring økonomi. Der er investeret i flere 

stole til generalforsamlingen 

4) Eventuelle forslag. 

Jan laver ”spiseseddel” til at sende ud på mail som medlemmerne kan printe ud og hænge op ved 

brochurer. 

5) Fastsættelse af kontingent for 2022. 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent 150, kr. 

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er). 

     2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:  Marianne Bonne og Jan Hurup genvalgt. 

     2 suppleanter er på valg:  Sigurd og John genvalgt. 

7) Valg af revisor(er). 

     1 revisor er på valg: Bjørn genvalgt. 

8) Blades fremtid ideer til bladet: 

Elektronisk eller i papirform? Bestyrelsen ønsker ikke at det skal laves elektronisk. 



Problemet er portoen ved 2 årlige blade. Et medlem roser bladet i papirform. Der er bred opbakning til blad 

i papirform. Det handler om støtten til auktioner, så der kommer penge i kassen. 

Redaktør af blad. Jan står med det nu. Bestyrelsen har talt om at Jan fortsætter med at stå for bladet det 

næste år – men gerne med medredaktører. Problemet er at finde artikler og indhold til bladet. Morten skal 

skrive en artikel om bregner. 

Hans Henrik melder sig som medredaktør. 

Der laves en redaktør gruppe på FB. Der er opfordring til medlemmer om at komme med artikler – små 

artikler eller billeder. 

Generalforsamlingen har opbakning til trykt blad. 

 

9) Eventuelt.  

Ros til bladet. Forslag: Reklame for NHS på ”Vild med hosta” fra medlemmerne. 

Hosta virus: vi bakker hinanden op i foreningen og støtter medlemmerne og undgår at komme med kritik 

og siger vi gør alt for at bekæmpe HVX virus. Sund fornuft omkring at selektere sine planter. Alle kan få 

virus. Husk at bruge sprit. Vær mere obs på det. 

Sluttelig tales om et argument for medlemskab er at medlemmer har adgang til den nyeste forskning om 

HVX virus på vores hjemmeside.  

Bestyrelsen vil arbejde på dette. 

Mødet er slut og formanden takker for god ro og orden. 

 

 

 

 


