
Referat generalforsamling den 14. august 2019 

Velkomst ved Dorte Schønning. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget til orientering. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt, herunder uddeling af Torkild Badens Mindepokal. 

1. Valg af dirigent. 
Jan Bisgaard Rasmussen er valgt og kan konstatere, at generalforsamlingen er varslet 
rettidig, på både klubbens hjemmeside og via Facebook. 

2. Formandens beretning. 
Fremlagt af Formand Dorte Schønning. Beretning blev godkendt. Vedlagt som bilag 1.  

3. Årsregnskab til godkendelse.  
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Regnskab blev godkendt uden yderligere 
kommentarer. 

4. Budget til orientering. 
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Budgettet blev godkendt efter følgende 
spørgsmål: 

• Kim Torp: Er hensættelse øremærket et bestemt formål? 
Ja, der er i budget 2019-2020 hensat 150.000 kr. til børn, ungdom og senior 
årgangene, fordelt med 50.000 kr. pr. årgang. Der nedsættes et udvalg bestående af 
de årgangsansvarlige for de tre årgange, som udarbejder et samlet- og koordineret 
forslag til anvendelse, socialt som sportsligt.  

 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Jan Bisgaard Rasmussen kunne konstatere, at der ikke er modtaget indkomne forslag.  



6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Kenneth Pretzmann Bøgelund ønsker at opstille til bestyrelsen - er valgt. 

Nuværende bestyrelsen: 
• Dorte Schønning ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
• Kent Preetzmann Jensen ønsker ikke genvalg. 
• Peter Thomsen modtager genvalg - er valgt. 
• Pernille Lysholm Juhl Hansen opstiller - er valgt.  
• Lisbeth Selimann Rasmussen opstiller - er valgt. 

Suppleanter: 
• Pia Jensen opstiller som suppleant. 
• Kent Preetzmann Jensen opstiller som suppleant.  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
• Jan Bisgaard Rasmussen er valgt som revisor. 

8. Eventuelt.  
Kassereposten varetages fremover af Lene Thomsen, som ikke en del af bestyrelsen, men 
vil deltage på flere bestyrelsesmøder, for løbende herved at kunne afrapportere regnskab. 

Nuværende Påske Cup udvalg trækker sig, når Påske Cup 2020 er gennemført. Alle 
klubbens trænere og ledere opfordres til, at udbrede budskabet blandt forældre, trænere 
og ledere om, at nye medlemmer til styregruppen er påkrævet.       

Afslutningsvis takker Jan for god ro og orden, under generalforsamlingen 2019.  

Referat: 
Peter Thomsen


