
Referat Ganti Generalforsamling d. 4/02-2019.  
 

1. Valg af dirigent og referent 
Jørn Mikkelsenvælges som dirigent og Maria Sund som referent. 
 

2. Formandens beretning for det forløbne år. 
Formanden er syg og næstformand beretter. Vedlagt kopi.  
Beretningen er godkendt.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for den 
kommende år.  
Vedlagt kopi. 
Bemærkninger. Mulen har fået eget regnskab dette år.  
Regnskabet er godkendt. 
  
Bestyrelsen ønsker at blive endnu bedre til at søge tilskud fra kommune.  
Anja Thormann spørger til mangler indtægt for mulen i regnskabet – forventes ca. 20.000, 
hvilket vil rettes i budgettet.  
Bestyrelsen ønsker køb af trommel til afretning af bane. Birgit Noers nabo har muligvis en. 
Dette undersøger hun og vender tilbage.  
Budgettet for 2019 er godkendt.  
 

4. Fastsættelse af kontingent.  
200 for enkelt medlemskab og 300 familiemedlemskab.  
Kontingentet ønskes fastholdt af bestyrelsen, generalforsamlingen godkender dette.  
 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
Bestyrelsen ønsker at søge fondsmidler til det planlagte nye klubhus, ved ex. Dansk 
idrætsforbund. Formålsparagraf ønskes ændres idet man vil have mulighed for søge tilskud 
hos idrætsfonde, hvis ordlyden ændres så der er mere fokus på udeliv. 
 
Ønskes vedtægterne ændret, gør Jørn opmærksom på, at der skal inviteres til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28/2-2019.  
 

6. Valg af næstformand på lige år. 
Ikke aktuelt for 2019. 
 

7. Valg af kasserer på ulige år – aktuelt, vælges for 2 år.  
Kandidat:  Julie Schjødtz Hansen.  
Julie genopstiller og vælges af generalforsamlingen.  
 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem på ulige år – aktuelt, vælges for 2 år.  
Lisa La Cour sidder på denne post og genopstiller ikke. 



Kandidat: Malene Kaihøj.  
Malene vælges af generalforsamlingen.  
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år.  
Nuværende Maria Clausen og Malene Kaihøj. 
Kandidater: Rebekka Rye Petersen og IbenLouise Birkkjær.  
Rebekka Rye Petersen og Iben Louise Birkkjær vælges af generalforsamlingen.  
 

10.  Valg af 2 revisorerog 1 revisor suppleant. Revisorer vælges for 1 år.  
Maria Clausen og Christina Arnfalk vælges som revisorer. 
Mogens Bang vælges til revisor suppleant. 
 

11. Eventuelt.  
Jette Siiger fremlægger bestyrelsens tanker omkring klubbens nye klubhus.  
 
Lisa La Cour og Maria Clausen sidder i stævneudvalg.  
 
AFSLUTNINGSVIS  
Der indkaldes ikke til ekstraordinær generalforsamling da 2/3 af generaleforsamlingen 
stemte for vedtægtsændringen af formålsparagraffen. 


