
Referat af Generalforsamling 29/1-20 

Af Stine Kam 

 

Velkommen 
 
1) Dirigent – Knud Lykke 
 
 
2) Formandsberetning: 
Gitte har ingen yderlig beretning – Andre i forsamlingen, nej. 
 
 
3) Regnskab: 
Sanne har ingen tilføjelse til regnskabet 2019, blot bemærkning om at vi er 139 medlemmer pt. I år. 
Berit Pedersen har til bemærkning, regnskabet er ikke revideret, derfor kan regnskabet for 2019 ikke 
godkendes, der må derfor blive afholdt en ny generalforsamling, som skal være indenfor 4 uger efter første 
generalforsamling. 
  
 
4) Indkommende forslag: 
Der er ingen indkommende forslag. 
 
 
5) Fastlæggelse af gebyr: 
Træningsgebyret er forsat uændret. 
 
 
6) Valg af poster i bestyrelsen: 
Gitte genvalg – formand  
 
Heinrich M. genvalg – bestyrelsesmedlem (2 år) 
 
Berit P. udtrådt, Stine (suppleant) træder ind i stedet – bestyrelsesmedlem (2 år) 
 
2 suppleanter skal vælges.  
Jens R. udtrådt (suppleant), Thea J. træder ind i stedet som første suppleant, 
Robin træder ind som anden suppleant for 2020. 
 
2 Revisorer skal vælges. 
Berit Pedersen udtrådt, Linda L. træder ind i stedet som første Revisorer, 
Lone M. træder ind som anden Revisorer for 2020. 
 
Revisorer suppleant, Lone udtrådt, Vibeke B. træder ind I stedet.      
 
 
 
 



 
7) Bemærkninger/Eventuelt: 
Jan – Der er en lampe på banen som er gået itu, der ligger skår ved stolpen, bliver fjernet med det samme. 
 
Linda – bemærkning til Jan’s forslag, der kunne eventuelt sættes LED lys i ved udskiftning af pære, eller få 
sat helt nye master op da de nuværende master ikke er særlig gode og holdbare længere, det vil 
bestyrelsen søge ved en fond om tilskud til den mulighed.  
 
Ingelise og Uffe – ønsker udjævning af de hullet baner, dette er igangsat af bestyrelsen. 
   
Ingelise – ødelagt vippe, bliver fjernet med det samme. 
 
Berit Pedersen – forslag til den årlige klubfest skal afskaffes grundet for lidt tilmeldt de sidste par fester, 
dog vedtages der af bestyrelse samt forsamling at det bliver fastholdt at holde klubfest. Der er i stedet tale 
om flytning af dato til tidligere på året, at afholde klubfest, da den altid ligger samme dag som 
klubmesterskabet, men dette kan ikke lade sig gøre da det ikke vil hænge sammen med at alle kreds-
konkurrencer skal være overstået.  
 
Forslag til deltagelse af flere medlemmer til klubfesten – Der opfordres i stedet til at trænerne skal 
meddeler det bedre ud til deres hold hver især, så man eventuel kommer som et hold i stedet for alene. 
Der er også forslået at man kan holde nogle flere arrangementer/aktiviteter så man lære nye at kende på 
kryds af holdene, så man snakker sammen om at deltage til klubfesten, og ikke kommer alene. 
Medlemmer melder sig til hjælpedagene der afholdes i løbet af året, dermed lærer man også flere at kende 
på kryds af de forskellige hold.   
 
 
8) Andet: 
Ny generalforsamling afholdes tirsdag d.18/2, som kun vil omhandle godkendelse af regnskab for 2019. 
 

 


