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Referat 

fra 

Generalforsamling den 24. februar 2023 

  
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Arne Sørensen. Referent Mette Kristensen. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes Anne Bodil Larsen og Gurli Flø. 

 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

Formandens beretning findes som bilag til referatet. Der blev spurgt, om holdene kunne få 

tilskud til ture. Svaret var ja, ifald turen er åben for alle pantere. Bred enighed om at støtte 

op om fællesskabet, som er De Grå Pantere. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskabsaflæggelse 

Hanne Amstrup fremlagde regnskab for året, udvisende et underskud på kr. 19.718. 

Underskuddet fremkommer hovedsagelig på grund af ½ kontingent sidste sæson. 

Egenkapitalen pr. 31/12 2022 kr. 323.433. 

Regnskabet blev godkendt. 

  

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er indkommet 1 forslag til bestyrelsen fra Ellen Margrethe Velborg: Tidligere har man 

på generalforsamlingen overvejet kontingentnedsættelse målt mod en evt. fest.  

Mit forslag er at man fremover prioriterer kontingentnedsættelse, evt. fest, udflugter eller 

andre arrangementer må de enkelte hold selv afholde udgifterne til. Ved denne beslutning 

vil alle blive tilgodeset. 

Da emnerne var debatteret under punkt 3, og kontingentnedsættelse foreslås af bestyrelsen, 

bortfalder forslaget. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet for det kommende år forslås til kr. 350, dog kun for sæsonen 2023/24, da vi 

ikke kender fremtiden. Det blev vedtaget. 

 

7. Godkendelse af budget 

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

59.500. Underskuddet er bl.a. begrundet i kontingentnedsættelsen, som det fremgår i  

punkt 6. Budgettet blev godkendt. 
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er: Mogens Riget og Mette Kristensen. Begge er villige til genvalg.  

Ingrid Svendstrup ønsker ikke genvalg. Derved er denne post ledig. 

Som suppleant er der to poster ledige. 1 post for 2 år og 1 for et år. 

Til bestyrelsen valgtes Mette og Mogens, samt John Hansen. 

Gurli Flø valgtes som suppleant for 1 år og Ritha Loftlund for 2 år.  

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Ingrid Svendstrup og Peter Christensen valgtes som revisorer.  

Sigrid Klarskov valgtes som suppleant. 

 

10. Eventuelt 

Der blev spurgt, om man skal bo i kommunen for at være med i De Grå Pantere. Det skal 

man ikke, alle har lov at deltage. 

Der var nogle forslag til fællesarrangementer: 

Regan Vest, Mønsted Kalkgruber, Tirbitz Museet, sejltur med Mågen. 

 

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