
 

                                                                                  
DEN DANSKE KLUB I LIECHTENSTEIN 

KASSEREREN 

GENERALFORSAMLING 2021 

 

 

Tirsdag den 16. marts 2021 klokken 19.30 – 20:05 derhjemme  
 

Hjertelig velkommen til jer alle, håber I er klar med godteposer og rene ører til en 

ny måde at holde generalforsamling på. 

 

Dagsorden til generalforsamling:  

1.       Valg af dirigent og referent  

Dirigent Maise, referent Carsten. 
 

2.       Godkendelse af sidste års referat, medsendt 

Sidste års referat blev enstemmigt godkendt. 
 

3.       Formandens beretning  

Kære medlemmer i den danske klub, 

 

Generalforsamlingen blev afholdt på La Pasta d. 3. marts, hvor 18 medlemmer deltog. En 

stor tak for jeres fremmøde. 

 

Årets første bestyrelsesmøde skulle have været afholdt midt i april, men udskudt på 

grund af Corona og endeligt afholdt d. 21. september fuldtallig. Pandemien har i det hele 

taget præget 2020, hvorfor vi også var nødsaget til at aflyse Sankt Hans efter megen 

korrespondance frem og tilbage. Bestyrelsen besluttede desværre også at aflyse 

julefrokosten grundet Corona og håber, at det nye år 2021 giver mulighed for at afholde 

arrangementer i klubben.  

Bestyrelsen har besluttet at optage Daniel Jean-Marie Jaeggi som æresmedlem i den 

danske klub. Klubben ønsker hermed at udtrykke sin tak til Dani for, at han hvert år giver 

juletræ til klubbens julefrokost/kirkens jul og vi derved får rummene gratis. 

Referater fra alle møder er tilgængelige hos mig, hvis medlemmer ønsker indsigt.  

 

Det blev besluttet at sende en lille hilsen ud til samtlige medlemmer i form af et julebrev, 

hjemmebagte danske julesmåkager og de trykte klistermærker med klubbens hjemmeside 

og dannebrog, samt girokort til indbetaling af kontingentet 2020 og 2021.  
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Til sidst vil jeg meget gerne takke alle medlemmer for stor opbakning, specielt i denne tid, 

hvor vi har måtte aflyse samtlige arrangementer.  

Derudover vil jeg takke bestyrelsen for deres gode arbejde og engagement i klubbens 

virke. Jeg ser frem til endnu et år på posten som formand med fantastiske medlemmer og 

en ihærdig bestyrelse.  

Beklageligvis vælger Karen at træde tilbage som suppleant og vi søger derfor et nyt 

medlem til bestyrelsen. Jeg takker Karen mange gange for hendes engagement og arbejde i 

klubben. Vi er meget glade for, at hun fortsætter som medlem af klubben.   
 

Jeres formand 

Maise 
 

Forsamlingen tager med tak formandens beretning. 

 

4.       Medlemmer og fremlæggelse af regnskabet  

36 betalende medlemmer 

7 bestyrelsesmedlemmer 

2 æredsmedlemmer 

Overskud 2020: 760.71 CHF  

An die  
Vereinsversammlung des  
Dänischen Vereins im Fürstentum Liechtenstein  
Den Danske Club  
9490 Vaduz           Vaduz, 12. März 2021  
 
Als Revisionsstelle habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Vermögensausweis und 
Erfolgsrechnung) des Vereins Den Danske Club im Fürstentum Liechtenstein für das am 31. Dezember 
2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.  
Für die Jahresrechnung verantwortlich ist der Vorstand, während meine Aufgabe darin besteht die 
Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen.  
Die vorgelegten Unterlagen wurden aufgrund von Stichproben auf Plausibilität und Korrektheit geprüft. 
Auf Basis dieser Analyse bin ich zum Schluss gekommen, dass die hier vorgelegten Zahlen dem Gesetz 
und den Statuten entsprechen.  
Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt und die Darstellung der Vermögenslage ist korrekt. 
Entsprechend empfehle ich, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Vermögenszuwachs von CHF 
760.69 zu genehmigen. 

  
Felix Jaeggi  
Revisor 

Der Vorstand, Kassierer und Revisor wurde durch die Versammlung einstimmig 

entlastet. 
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5.       Valg/genvalg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer    

      samt ny suppleant,  

Formanden blev enstimmigt genvalgt med tak fra klubben. 

Den øvrige bestyrelse blev ligeledes genvalgt. 

Karen træder tilbage som suppleant.  

Isabella Erler melder sig som ny suppleant, velkommen og 

mange tak til Isabella. 
 

6.       Fastsættelse af kontingent 2022  

Kontingentet bliver uforændret 40 CHF per person. 

Bestyrelsesen henstiller at kontingentet vedbliver at være 

40 CHF intil andet explicit besluttes ved Generalvorsamlingen. Man kan altid gå ud 

fra at kontingetet det følgende år er det samme. 16 medlemmer har betalt 

kontingent for 2021 intil videre. 

Maise skriver en påmindelse om Kontinget inkl. TWINT på tel Nr 0765669472 

husk en meddelelse med navne og år 2021 el/og 2022   

Kontingentet blev enstimmigt vedtaget. 
 

7.       Homepage 

Medlemmerne opfordres til at sende billeder fra Danmark til Rikke. 
 

8.       Fremtidige arrangementer 
 

”Påskebesøg” til kaffe og godt :-) Disse datoer vil blive bekendtgjort, så snart 

vejret er til træf udenfor. 

Sankt Hans: 26./27. Juni 2021 i spejderhytten Wangs tæt på Feldkirch lige ved 

grænsen i Østrig. Sankt. Hansfest om lørdagen med mulighed for overnatning til 

om søndagen i telt (kun i telt).  Vi takker Famlien Lichtenberg for god opbevaring 

af heksen og håber på afsendelse i år. 

Julefrokost:  Søndag den 28.11.2021 (Start 12:30) i Vaduz. 
 

9.       Indkomne forslag, ...  

Spørgeskema fra Danes World Wide, Annette Kragh 
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Kære medlemmer,  Kære Danske klub i Fürstentum Lichtenstein. 
 
Danes Worldwide har i anledningen af årsdagen for nedlukningen af Danmark lavet en 
spørgeskemaundersøgelse for at afdække, hvordan Corona-pandemien har påvirket 
udlandsdanskerne. 
 
Medlemmernes feedback er utrolig vigtig i arbejdet med at gøre det lettere at være 
udlandsdansker. Vi håber derfor, at du/I vil deltage i undersøgelsen og dele den med 
andre udlandsdanskere i dit/jeres netværk!  
Undersøgelsen er anonym og åben for både medlemmer og ikke-medlemmer.  
 
Det tager cirka fem minutter at besvare spørgeskemaet.  
På forhånd mange tak for at hjælpe os med at belyse pandemien fra 
udlandsdanskernes perspektiv.  
 
https://surveys.enalyzer.com?pid=qab5g5te 
 
 
Mange solrige hilsener fra Anette.  
Danes Worldwide. 
 

 

10. Eventuelt 

Strit forslår at vi træffes så snart som pandemien tillader det, evt. i 

hendes have. Mange tak til Strit og Dani, det vil vi meget gerne. 

 

 

 

Tusind tak til alle 

for at I understøtter foreningen både når vi kan afholde 

arrangementer, men også når vi ”bare” kan fordele hilsner og 

godteposer. 

Vi i bestyrelsen håber meget på at vi kan ses i dette foreningsår og Du 

er også meget velkommen til spontant at ”lave et arrangement”, jeg 

videresender det gerne. 

 

Knus fra Maise med bestyrelsen 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.enalyzer.com%2F%3Fpid%3Dqab5g5te&data=04%7C01%7C%7C81e96706ecdb40bb51f408d8e87c8e8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637514968947132019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GZrLm8V0eCXzFCosBUiy6y3oDh9nr8rgv2FPnY6GCwY%3D&reserved=0

