
 
 
 
Referat fra Generalforsamlingen Afholdt den 27. februar, 2022 i Det Blå Støttepunkt  
 
 1. Valg af dirigent: Kasper Thorup 
 
2. Valg af referent: John Olesen  
 
3. Valg af stemmetællere: Peder Greve og Dennis  
 
4. Formandens beretning: Søren fremlagde beretningen mundtligt, som herefter blev godkendt. 
 
Det skal bemærkes, at Søren vælger at takke af som Formand og i bestyrelsen, men fortsætter med 
Ungeholdet sæsonen ud.  
 
Der lød en stor tak til Søren, for de 7 år han har siddet som Formand i klubben. Søren har i den periode 
ydet et kæmpe stykke arbejde, og arbejdet utrættelig for Klubben. Samtidig har han efterladt klubben 
i økonomisk topform. 
 
5. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev fremlagt, og årets resultat var et overskud på Kr. 86.856,23 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Fremlæggelse af budget: Budgettet for 2022 blev fremlagt, og godkendt.  
Kontingentet forbliver uændret i 2022. 
 
7.Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag om, at kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og ikke 
skal godkendes på generalforsamlingen.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget, idet det kræver 2/3 dels flertal for vedtagelse. 12 stemte for forslaget, og 7 i mod. 
 
8. Valg til bestyrelsen  
På valg var Søren Greve – Søren ønskede ikke genvalg. 
På valg var: Peter Glasdam – Peter blev genvalgt. 
På valg var John Olesen – John ønskede ikke genvalg. 
 
Til bestyrelsen blev følgende nye valgt ind, Peder Greve og Kurt Jørgensen.  
Bestyrelsen består efterfølgende af Peter Glasdam, Henrik Dale, Niels Pedersen, Peder Greve og Kurt Jørgensen. 
 
9. Valg af suppleanter:  
1. Suppleant: Jette Greve  
2. Suppleant: Trine Camillio Halle 
 
10. Valg af Revisor:  
Revisor: Niels Knudsen  
Revisor suppleant: Charlotte Ferdinand  
 
11. Eventuelt 
Her blev der bl.a. drøftet vigtigheden af flere klubinstruktører. Bestyrelsen arbejder med en liste. 
Sommer camp blev drøftet, - det kræver at nogen vil stå for det, da Søren og Sofie ikke gør det. 
Vigtigheden af, at uddelegere arbejdsopgaver blev vendt, samt at div. udvalg har en kontakt i bestyrelsen, 
som bindeled mellem udvalget og bestyrelsen. 
 
 
 
 
 


