
 
 

Greve, den 23. april 2012  
 

 
Referat af generalforsamling, mandag den 23. april kl 19.00 i Greve Borgerhus 
 
Tilstede: i alt 23 personer 
Referent: Dorte Hansen 
**************************************************************************************************************** 
 

Formand Lotte Kok bød velkommen 
 

Ad dagsorden: 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Kristian Tinggaard blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt varslet på foreningens hjemmeside. 
 

 
Punkt 2: Valg af det nødvendige antal stemmetællere 
 Dorte Hansen og Lotte Kok blev valgt som stemmetællere. 
 
Punkt 3: Bestyrelsens beretning 

Lotte Kok fremlagde bestyrelsens beretning, som blev vedtaget (se vedhæftet). 
 

Punkt 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Ole Nysom fremlagde årsregnskabet, der viste et overskud på 323.000 for 2011. 
Grunden til overskuddet skyldes at tilbageholdenhed samt at eliteholdene skulle have 
balance mellem kontingentindtægter og lønudgifter. Ligeledes er hverken 
kursusbudgettet eller redskabsbudgettet brugt fuldt op. Foreningen har med udgangen 
af 2011 en egenkapital på 194.000, hvilket er tilfredsstillende for en forening af denne 
størrelse, men kunne ønskes højere. 
 
Redskabslisten blev fremlagt. (se vedhæftet). 
 
Regnskabet blev vedtaget. 

 
Punkt 5: Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

Ole Nysom fremlagde budget. Der budgetteres med et overskud på kr. 131.000. 
 
Budgettet blev vedtaget. 

 
Punkt 6: Indkomne forslag 

 Der er indkommet forslag til, at hvert breddehold får en holdkonto, hvorpå 15% af 
holdets overskud indsættes. Disse penge skal jf. forslaget anvendes til 
redskaber/rekvisitter, men indkøbet skal godkendes af bestyrelsen inden effektuering. 

 
 Lotte gennemgik forslagets betydningen for primært breddeholdene, der vil betyde en 

forringelse af den nuværende praksis. Bestyrelsen støttede derfor ikke op om 
forslaget.(se vedhæftet). 

  
Forslagsstiller trak forslaget tilbage inden afstemning og henstiller til at bestyrelsen 
samarbejder mere med breddeinstruktørerne. 



 
 
Punkt 7: a. Valg af kassere 

Ole Nysom modtager genvalg. 
 
Ole Nysom blev valgt som kasserer for 2 år. 
 
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 Christian Krantz ønsker ikke genvalg. 
 Rasmus Madsen ønsker genvalg 
 Annika Surrey stiller op 
 Sussi Munch stiller op 
 Maria Abrahamsson-Gual stiller op 
 
 Følgede blev valgt for 2 år til bestyrelsen: 

• Annika Surry 
• Rasmus Madsen 
• Sussi Munch 

 
Punkt 8:  Valg af suppleant 
 Annika ønsker ikke genvalg 
 Christian Krantz ønsker valg. 
  
 Christian Krantz blev valgt for 1 år som suppleant. 
  
Punkt 9: Valg af revisor (vælges i ulige år) 

Revisor er ikke på valg i år. Der vælges ikke revisorsuppleant. Denne findes, i fald det 
bliver nødvendigt. 

 
 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
 
GODKENDT: 
 
 
 
 
 
Kristian Tinggard 
Dirigent 
 


