
Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7. februar 2019 

Valg af ny formand.  

Bestyrelsen opstillede Peter Frey. Der var ingen modkandidater. 

Peter Frey blev enstemmigt valgt. 

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 7. februar 2019 

DAGSORDEN 

1 Valg af dirigent. 
2 Valg af stemmetællere. 
3 Bestyrelsens beretning. 
4 Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab. 
5 Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår og fastsættelse af 
kontingent. 
6 Behandling af indkomne forslag. 
7 Valg (genvalg er muligt).  

Valg af formand for to år (lige år).  
Valg af kasserer for to år (ulige år).  
Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år (ulige år).  
Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år).  
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.  
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år. 

8 Eventuelt. 

REFERAT 

Karsten Kirkegaard Pedersen blev valgt til dirigent.  

Stemmetællerene blev valgt: Yderste plads i hver række. 

Rikke Stegger-Lillelund blev valgt til referent. 

Beretning 

Kim Harremoes, oplæste bestyrelsens beretning. Der var følgende punkter: Martins 
afgang, ændringer i bestyrelsen, forsøg på at narre penge fra klubben, Julies virke som 
fysioterapeut, problemer med hjemmeside, Ganløses fælles idrætsdag, træningslokalet og 
udstyr og endelig DGIs workshops. Der var kommentarer til Julies kommende virke og til 
DGIs workshops.  



Der blev stillet spørgsmål til evt. eksklusion af klubben grundet manglende deltagelse i 
DGI mødet. 

Stig informere om, at bestyrelsen havde erfaret, at vi ikke havde hjemmel eller ønske om, 
at eksludere medlemmer. Dette svar blev godkendt. 

Der var blandt det ældre segment en stor tilfredshed med kursus. Det yngre segment, var 
noget knap så imponeret. Beretningen blev derefter godkendt. 

Fremlæggelse af regnskabet v. Stig Maltha 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til selve regnskabet 

Der dukkede dog en del spørgsmål op vedr. vedligeholdelsen af maskinerne og lokalet. 

Det blev aftalt, at bestyrelsen ved næstkommende møde ville tage spørgsmålene op, som 
bl.a. lød på elektriker til den blinkende lampe, ny chest press maskine, rengøring af 
maskiner mm. 

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet. 

Der var ingen indvendinger mod brug af midler på ny hjemmeside. 

Indkommende forslag 

Der var ingen indkommende forslag (se dog under fremlæggelse af regnskab) 

Valg til bestyrelsen 

Valg af kasserer. Stig er villig til genvalg for 2 år.  

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Rikke er villig til genvalg.  

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Bestyrelsen anbefaler Martin Hansen og 
Jonathan Munk til at indtræde på de poster.  

Der skal vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen har fået tilsagn fra Morten Krüger Stadpris og 
Karsten Kirkegaard Pedersen.  

Endvidere skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år. Bestyrelsen har fået 
tilsagn fra Anders Ibsen, som revisor og Thomas Moltsen som suppleant.  

Alle blev valgt ved akklamation. 

Evt. 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor vores lukketider ikke følger hallens. 



Stig forklarede, at det gør de i teorien også, men af praktiske årsager har vi informeret om 
en time tidligere lukketid for at undgå folk bliver lukket inde i kælderen.  

Det var afslutning på generalforsamlingen. Kim takkede forsamling for god ro og orden og 
overrakte dirigenten en vingave for veludført arbejde. 


