
Lisbon Association


Ordinær generalforsamlig lørdag d. 7. september 2019


Referat.


Helt efter planen startede generalforsamlingen præcis kl. 1745. Noget usædvanligt var alle ( Selv 
SIE, læs ref. fra GF 2017 ) indenfor dørene til tiden.


Formand SØL konstaterede hurtigt at alle formalia bla bla bla var fuldstændig præcist nøjagtigt og 
snorlige i orden og åbnede generalforsamlingen.


Formanden berettede at godt halvdelen af foreningens ca. 80 medlemmer var tilstede - stor 
applaus.


Derefter blev det med lidt hurtig hovedregning bekræftet at om 2 år skriver vi 2021! - et år hvor 
ESK 725 igen bliver samlet til reunion. 2021 er også året hvor det er 70 år siden af ESK 725 blev 
født og 30 år siden ESK 725 blev deaktiveret. Dette skal selvfølgelig markeres med et brag af en 
reunion - en 100 års event! 

Det manglende regnskab har det fint og SØL hævdede meget overbevisende at der stadig er 
penge i kassen.


Med hensyn til vedtægterne vil bestyrelsen se tiden an til 2020 og derefter tage bestik af 
situationen med henblik med evt. justering af vedtægterne således at vi stadig kan udnytte alle de 
fordele vi måtte have.


Bestyrelsen foreslog at alle mindre bemidlede medlemmer (!?!) der er/føler sig over 80 kan 
udnævne sig selv til æresmedlem af Lisbon Association og dermed blive fritaget for at betale det 
årlige kontingent som forbliver uændret 200 kr.


Endnu engang sov bestyrelsen i timen og accepterede uden indvendinger at nuværende 
bestyrelsesmedlemmer var valgt på livstid - stor applaus.


Ingen indkomne forslag.


Eventuelt: DIK mindede venlig forsamlingen om alt hvad LAN havde briefet vedr. STOR FLV 
reunion på FSNKAR lørdag. d. 13 juni 2020. Bestyrelsen vil på alle mulige måder selvfølgelig sørge 
for at ESK 725 medlemmerne står absolut forrest i den “først til mølle” kø der vil blive til denne 
store begivenhed.


Forsamlingen udtrykte derefter med stående applaus deres store taknemmelighed overfor 
bestyrelsens utrættelige og enestående arbejde.


Af uransagelige årsager trak tiden ud ( sandsynligvis fordi tiden går hurtiger når man bliver 
ældre ! ) og der gik hele 5 min og 4 sek før generalforsamlingen sluttede med en stor skål.
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