
Referat af generalforsamling 2020 
 

mandag den 10. august kl. 19.30 
i Ishøj Idrætscenter, Hjørnelokalet 

 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Norup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. General-
forsamlingen skulle oprindeligt have været den 23. marts 2020, men på grund af corona si-
tuationen, blev denne rykket til den 10. august 2020. 
 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
Susanne Ploug Larsen blev valgt. Der var ikke behov for stemmetællere. 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
Formandens beretning blev godkendt. (Vedlagt) 
 

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Bjarne omdelte regnskabet til medlemmerne. Regnskabet blev godkendt efter gennemgang 
af diverse poster. Der var et ønske om, at regnskab og budget blev udsendt til medlem-
merne et stykke tid før generalforsamlingen. 
 

5. Kassereren fremlægger budget 
Budgettet blev godkendt. Bjarne pointerede, at posten ”kontingenter” samt posten ”ombyg-
ning” måske ikke kommer til at holde. Der var et spørgsmål til, om afspritning kommer til at 
skade redskaberne, hvilket ikke er muligt at svare på. Det vil kun tiden vise. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Det nuværende kontingent fastholdes i 2020. 
 

7. Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før general-
forsamlingen 
Der var ingen forslag. 
 

8. Valg af bestyrelse 
På lige år, formand og 1 bestyrelsesmedlem 
Formand Jens Jørgen Nielsen er på valg, modtager genvalg 
Jens Jørgen blev valgt. 
 

9. Bestyrelsesmedlem Susanne Ploug Larsen er på valg, modtager genvalg 
Susanne Ploug Larsen blev valgt. 
 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, vælges for 1 år ad gangen 
Poul Erik Hansen er på valg og modtager genvalg 
Finn Andersen er på valg, modtager ikke genvalg 
Poul Erik Hansen blev genvalgt 
Faisal Mahmood blev valgt 
 

11. Valg af revisorer 
Suhail Mahmood var valgt som suppleant sidste år, men da Holger Axel er fraflyttet, 
indgik Suhail som revisor og er på valg. Modtager genvalg for en 2 års periode. 
Suhail blev valgt  
 



12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år 
Birthe Vangsgaard blev valgt. 
 

13. Eventuelt 
Der var en forespørgsel til, om de 2 badestole, der står i damernes baderum, kunne blive 
rengjort. Bjarne vil give beskeden videre. 
 
Der har været nogle episoder, hvor medlemmer ikke har kunnet huske deres kode til ska-
bene i omklædningen. Der eksisterer en kode, som virker til alle skabe. Den ligger i en ku-
vert i instruktørrummet. Såfremt man får brug for denne kode, skal man åbne kuverten og 
derefter skrive sit navn, så man kan se, hvem der har åbnet kuverten. 
 
Et medlem bemærker, at alarmen en gang imellem går om morgenen. Hvis det sker, kan 
man ringe til hal-vagten. 
 
Der var spørgsmål til posten ”kildevand” på 30.000 kr., og forslag til evt. at anskaffe en 
vand automat. Jens Jørgen oplyser, at der skal adskillige installationer til, inden man kan 
opsætte en sådan vand automat, hvilket ikke kan svare sig. 
 
Bjarne spørger til, om medlemmerne har været tilfredse med den information, de har fået i 
forbindelse med corona situationen. Det virkede som om, de fleste var tilfredse, dog ville 
Ulla Lauridsen godt have været indkaldt til et møde for at få noget mere at vide om, hvor-
dan situationen skulle tackles i forhold til medlemmerne. 

 


