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Referat 

fra 

Generalforsamling den 25. februar 2022 

 

  
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Arne Sørensen. Referent Ingrid Svendstrup 

 

2. Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes Sigrid Klarskov og Peter Christensen 

 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

Formandens beretning findes som bilag til referatet. Der er fra nogle medlemmers side stillet 

spørgsmål om, det er nødvendigt, at foreningen har sit eget lokale. Formanden belyste dette  

ved, at bl.a. 13 (repræsenterende ca. 75% af medlemmerne)af de 23 hold mødes i lokalet. 

Derudover har vi kontoret, hvorfra den daglige administration af foreningens aktiviteter og 

regnskab foregår, og medlemmer kan komme og få belyst evt. spørgsmål. Evt. tvivl, om vi 

kan forblive i lejemålet, besvaredes med, at vi er beskyttet af lejeloven, og derfor ikke 

umiddelbart kan opsiges. Bliver det på et tidspunkt aktuelt med nye lokaler, er det 

præciseret, at det skal være centralt beliggende med gode busforbindelser og P pladser.  

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskabsaflæggelse 

Hanne Amstrup fremlagde regnskab for året, udvisende et overskud på kr. 14.362. 

Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2021 kr. 343.151.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag.. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet for det kommende år blev fastsat  til 450 kr. for medlemskab og deltagelse på 

1 hold. Deltagelse på flere hold koster yderligere 100 kr. pr. hold. Der blev stilet forslag om 

kontingentnedsættelse, men der var ikke flertal for dette. Hvorfor kontingentet for sæson 

2022/23 bliver som foreslået. 

 

7. Godkendelse af budget 

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

58.000. Forventning om det budgetterede underskud skyldes primært det nedsatte 

kontingent i sæson 2021/22.  

Budgettet blev godkendt.
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Torben Larsen og Hanne Amstrup. Begge blev 

genvalgt.  

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppeanter 

Sigrid Klarskov og Peter Christensen blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev John Hansen 

valgt. 

 

10. Eventuelt 

Det blev foreslået at annoncere mere aggressivt i forbindelse med åbent hus arrangement. 

Dette blev taget til efterretning. 

 

 

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