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Referat 

fra 

Generalforsamling den 27. august 2021 

  
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Margit Jensen. Referent Ingrid Svendstrup 

 

2. Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes Anne Bodil Larsen og Anette Riis 

 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

Formandens beretning findes som bilag til referatet. Der blev stilet spørgsmål, om 

medlemslisterne på hjemmesiden var ensbetydende med, at alle har betalt. Dette er ikke 

tilfældet, men koordinatorer har fået besked om, hvilke medlemmer der ikke har betalt. Et 

medlem mente, at afviklingen af koordinator møderne var for kedelig, især med den 

langsommelige gennemgang fra alle hold. Årsagen til denne gennemgang er, at alle skal 

have mulighed for at komme til orde, men bestyrelsen vil arbejde for, at møderne kan blive 

mere aktiverende. Der blev fremsat ønske om, at referater fra bestyrelsesmøder bliver lagt 

på hjemmesiden. Det vil ske fremover. Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskabsaflæggelse 

Hanne Amstrup fremlagde regnskab for året, udvisende et overskud på kr. 59.868. 

Overskuddet fremkommer hovedsagelig på grund af nedlukningen en stor del af året, som 

gjorde det umuligt at afholde større arrangementer. Der blev stillet spørgsmål, om vi betaler 

lokaleleje for de hold, der bruger medborgerhusene. Det er gratis at låne lokaler der. 

Spørgsmål om vores P pladser mod Toldbodgade, der har været delvis afspærret under 

byggeriet på nabogrunden. Det har ikke udløst rabat til foreningen. Regnskabet blev 

godkendt. 

  

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om mindre vedtægtsændringer. Alle 

ændringsforslag blev vedtaget. De gældende vedtægter kan ses på hjemmesiden. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet for det kommende år blev fastsat  til 225 kr. for medlemskab og deltagelse på 

1 hold. Deltagelse på flere hold koster yderligere 50 kr. pr. hold. Kontingentnedsættelsen 

sker som kompensation for perioden med nedlukning af de fleste aktiviteter. Nedsættelsen 

gælder kun for sæson 2021/22. 

 

7. Godkendelse af budget 

Hanne Amstrup fremlagde budget for det kommende år, udvisende et underskud på kr. 

44.000. Forklaring på underskuddet fremgår af punkt 6. Budgettet blev godkendt 
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Mogens Riget, Ingrid Svendstrup og Mette 

Kristensen.. Alle blev genvalgt. Nuværende suppleant Mette Kristensen er indtrådt i 

bestyrelsen, som afløser for Jens Ravn, der har udmeldt sig af foreningen. Som ny suppleant 

valgtes Trine Wolf. 

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppeanter 

Per Quist ønskede ikke genvalg. Peter Christensen genvalgtes som revisor. Det har ikke 

været muligt at finde yderligere medlemmer til revisor/revisorsuppleant posten. 

Interesserede bedes melde sig til bestyrelsen. 

 

10. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål, om verserende rygte, at vores lejemål vil blive ophævet. Der er 

ingen aktuelle planer om, at lejemålet vil blive ophævet. Et forslag om, at koordinatorer 

gøres kontingentfrie. Henvises til fremsættelse af forslag til vedtagelse på næste 

generalforsamling. Det blev præciseret, at nye medlemmer har mulighed for at deltage på 

holdet 1-2 gange, inden de indmelder sig. 

 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
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