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Referat fra ordinær generalforsamling 

DATO:    Onsdag d. 09. Juni 2021 

Sted: Selskabslokalerne, Taastrup Idrætscenter (STOPURET) 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlem af bestyrelsen) 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9. Eventuelt 

Ad. 1.  Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen. Der var ikke andre forslag og Kim Rasmussen blev 

enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til at 

den blev indkaldt med mindst 21 dage. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i januar, 

men pga. Corona forsamlings restriktioner kunne den ikke afholdes før nu. 

Ad. 2. Hanne fremlagde bestyrelsens beretning for 2020. Der var ingen bemærkninger til beretningen 

og den blev taget til efterretning. 

Ad. 3. Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

Regnskabet er ligeledes gennemgået af medlemsrevisorerne uden bemærkning. Regnskab 

underskrives af bestyrelsen og revisorerne. 

Ad. 4. Bestyrelsen havde modtaget forslag til vedtægtsændringer fra et medlem. Forslagene blev 

gennemgået paragraf for paragraf: 

§ 7. Forslagsstilleren ønskede at flytte generalforsamlingen fra januar til maj. Blev ikke 

vedtaget af generalforsamlingen   

§ 8. Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer til Dagsorden:  

   Formanden vælges af generalforsamlingen 

   Kassereren vælges af generalforsamlingen 

   Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen 
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§ 11. Forslagsstilleren foreslog at ændre genvalg således at formand og 1 bestyrelsesmedlem 

vælges i ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Generalforsamlingen 

vedtog ikke at ændre dette således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 

kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 

Generalforsamlingen vedtog at præcisere at suppleanterne vælges for 1 år af gangen. 

 

§13 Forslagsstilleren foreslog at tilføje en ny paragraf som beskriver udlån af banerne. 

Dette blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for 

udlån af banerne. 

 

Forslagsstilleren foreslog at der tilføjes en sætning om at vedtægterne gennemgås og revideres 

hvert andet år. 

Dette blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Ad. 5.  Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent på kr. 250,- 

 Kontingent enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6.  På valg til bestyrelsen er formanden 

- Der skal vælges en ny formand – Hanne Børgesen stiller op – Valgt uden modkandidat 

 

- Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Tranholm – på valg - stiller ikke op (udmeldt) 

 

Johnny Frederiksen – stillede op 

Hans-Henrik Nielsen – stillede op 

Charlotte Wendelboe – stillede op 

 

Der var 21 stemmeberettiget medlemmer tilstede. 

Efter skriftlig afstemning fordelte stemmerne sig som følger: 

Hans-Henrik med 19 stemmer 

Johnny med 12 stemmer 

Charlotte med 7 stemmer 

2 blanke stemmer 

 

Hans-Henrik og Johnny blev valgt. 

 

Ad. 7. Til valg af revisorer foreslog bestyrelsen Steen Wulff og Steen Appelqvist. Ingen af dem var 

tilstede men de havde begge tilkendegivet at de var villige til genvalg. 

 

Da der ikke var andre forslag blev begge genvalgt. 
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Ad. 8. Valg af 2 suppleanter 

 Lillian Jarvinen – villig til genvalg 

 Peter Bjørn Larsen – villig til valg 

  

 Efter lidt diskussioner trak Peter sit kandidatur hvorefter Charlotte Wendelboe stillede op 

 De 2 suppleanter er herefter Lillian og Charlotte 

 

Ad. 9. Eventuelt 

 Charlotte udleverede forslag til spilleregler til information 

  

 

 

 ________________________   ______________________ 

 Formand / referent    Dirigent 

 Hanne Børgesen    Kim Rasmussen 

 

 

 

 ________________________   _______________________ 

 Kasserer    Bestyrelsesmedlem 

 Marianne Ipsen    Johnny Frederiksen 

 

 

 

  

 ________________________   ________________________ 

 Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 

 Kenno Wendelboe   Hans-Henrik Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 


