
1 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Syddansk Idrætsklub Viking 

Lørdag d. 24. marts 2018 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt og konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig 

varslet. 

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt. 

 

c. 2 stemmetællere 

Karsten Kristiansen og Marni Zachariassen stillede op.  

 

2. Optælling af medlemmer 

Der er 20 medlemmer til stede og 12 gæster.  

 

3. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år 

Formanden Emil T. Andersen gennemgik kort årsberetningen og orienterer, at E-sport 

afdelingen har 16 medlemmer pt. og i alt har klubben 287 medlemmer pr. 31.12.18.  

Tommy Andersen roser for en fin årsberetning, meget bedre end sidste år. Han foreslår, at 

de deltagere som var med til Deaflympics med økonomisk støtte fra Viking, at de kommer 

og holder et foredrag i klubben om Deaflympics, om forberedelserne og under legene. 

Bestyrelsen synes, det er en god ide og tager det til efterretning.  

Laurids J. Christiansen spørger ind til aldersgruppe for E-sport, da han selv har en søn, der 

er meget interesseret i det. Svaret hertil er, at der spilles FIFA, der er aldersgrænsen 

minimum 10-12 år og Counter Strike (CS) er fra 15 år og med egne regler som klubben har 

lavet. Der bliver ikke spillet samtidigt med FIFA og CS.  

Alexander Pasciak kommenterer, at CS kræver teknik, der kan være hårdt samarbejde og 

det kan være psykisk krævende. Derfor er aldersgrænsen højere end ved FIFA. FIFA er 

mere individuelt, klubben kan evt. arrangere klubmesterskab i det.  

Jørgen Graabæk savner oplysninger om, hvordan det gik med seniorer til DM i golf? Svaret 

hertil er, at Viking ikke er færdig med hjemmesiden og alle oplysninger kan ses hos Dansk 

Døve-Idrætsforbund (DDI). Hertil kom et spørgsmål om golf ikke får egen side i den nye 

hjemmeside? Det gør de, pt. er siden skjult, derfor ingen kan se den.  

Jørgen Graabæk mangler årsberetning fra sportsfiskere? Bestyrelsen havde bedt om 

årsberetning fra sportsfiskere, den kom 3-4 dage efter deadline.  

Rikke Hansen ønsker mere overskuelighed i årsberetningen; hvor mange idrætsgrene har 

klubben? Hvor mange er medlem i de forskellige grene? Bestyrelsen tager det til 

efterretning.  
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Tommy Andersen foreslår, at hvert udvalg får adgang til hjemmesiden og opdatere egen 

udvalgsside, så bestyrelsen har det arbejde mindre. Svaret hertil er, at det er på vej. Når et 

udvalg får adgang til hjemmesiden, får det kun adgang til egen side og ikke til andre sider. 

Det er en avanceret hjemmeside, hvor man får besked, når der er nyt på hjemmesiden. Der 

skal fokuseres på hjemmesiden fra nu af og mindre på Facebook.  

Bestyrelsen er kommet med indkommen forslag om at nedlægge/oprette udvalg/ 

familiepakke; dirigenten gør opmærksom på, at det er ikke noget medlemmerne kan 

stemme om, da bestyrelsen i flg. vedtægter § 15.1. Derfor motiverer bestyrelsen for 

familiepakken nu under årsberetningen.  

• Volleyball afdelingen nedlægges og omdannes til Breddeidræt, fordi 

bestyrelsen kan se et kraftigt faldende medlemstal og næsten ingen benyttelse af 

haltræning. Derfor vil bestyrelsen satse på breddeidrætten fremover, da der er bedre 

potentiale/muligheder for klubben på det område, hvad angår medlemstal & 

aktiviteter. Breddeidræt er for alle; ung som gammel. Der vil desuden stadigvæk kunne 

spilles volleyball under breddeidræt. Haltræning bliver fælles træning for alle og ikke 

kun for bestemte grene.  

• Badminton nedlægges og omdannes til E-Sport, da der er 0 aktiviteter i badminton 

trods utallige forsøg på at holde liv i badminton. E-sport har en langt større 

potentiale, hvor vi vil fokusere på Lan-party, FIFA og CS-GO. Fremadrettet vil der fortsat 

være mulighed for dyrke badminton via breddeidræt. Kapitalen fra badminton 

overføres til E-sport og der skiftes navn på bankkonto i stedet for at oprette ny konto.  

• Orientering ændres til Outdoor Sport/Active, da der næsten ingen 

Aktivitet er i Orientering og kun 1 medlem. Derfor vil vi fokusere på Xterra, Løb, 

Triatlon, mini triatlon mm. under Outdoor Sport/Active, hvor der blandt andet fortsat 

vil være mulighed for at dyrke orientering som tidligere. Der kan arrangeres fælles 

træning.  

• Der oprettes en familiepakke "Forældre med barn" og "Bedsteforældre med 

børnebørn". Yderligere oplysninger om priser mm. kommer ved punkt 5. 

Tilskuddet fra kommunen er god ved børn fra 0-10 år. Jo mere tilskud klubben får, jo 

bedre aktiviteter/arrangementer i klubben. Målet er at udvikle Viking, vi har ikke børn 

og ungdomsafdeling, men vi vil gerne have tilbud til alle aldre. Fx kunne sportsfiskere 

have en dag for børn/børnebørn, hvor de lærer at fiske, sætte orm på krog osv.  

Det vil blive nemmere at holde på medlemmer & tilbyde medlemmer forskellige aktiviteter 
og skaffe støtte til de forskellige arrangementer. 
Tommy Andersen spørger, om der er DHL løb i Vejle? Det findes ikke i Vejle. Tommy 
opfordrer Viking til at deltage i Aarhus fx, Aarhus Døveforening har altid nogle med til 
løbet. Bestyrelsen tager det til efterretning. 
Jørgen Graabæk foreslår Vejle løbet, om Viking kunne deltage der? Bestyrelsen tager det til 
efterretning. 
Miki K. Jensen spørger om der er mulighed for Floorball? Svaret hertil er, at det hører 
under breddeidræt og hvis der er interesserede nok, kan der oprettes et hold.  
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Mona Tømming spørger hvordan det er med startgebyr, hvis man vil deltage i et stævne i 
volleyball? Svaret hertil er, at klubben ved hvor mange medlemmer, der er under volley, 
deres kontingent bruges til startgebyr.  
Rasmus B. Hansen fortæller, at pose uddeling i år, pengene derfra vil blive brugt som 
startkapital til E-sport og breddeidræt.  
Mona Tømming spørger, hvordan man skal forholde sig, hvis der kommer 20 til 
volleytræning/haltræning og kun 4-6 personer er medlem af klubben? Klubben har pt. kun 
3 registrerede medlemmer i volley. Hvis medlemstallet vokser igen på et tidspunkt, så kan 
klubben oprette volley som idrætsgren igen.  
Karsten Kristiansen spørger, om man selv skal have egen pc med til E-sport træf? Lars A. 
Ulriksen svarer, at klubben arbejder på at skaffe egen lokale og der vil de søge om pc, som 
kan bruges til E-sport. Pt. arbejdes der på at arrangere LAN party 2-3 gange om året.  
Marc Skou supplerer, at klubben har fået lov til at bruge lokaler ved Campus UCC – så det 
begynder klubben med, men arbejder på at få egen lokale. 
Uddeling af årets priser: 
Årets præsentation: Sabine Brink, bowlingspiller. Hun vandt 2 bronzemedaljer ved DM og 
deltog ved Deaflympics.  
Årets fund: Emil K. Jensen, håndboldspiller. Landsholdsspiller, tæt på udtagelse til 
Deaflympics.  
Årets leder: Emil T. Andersen (håndbold) og Rasmus B. Hansen (fodbold). 
Årets kammerat: Tina A. Ulriksen, hun har hjulpet klubben ufattelig meget på trods af 
alvorlig sygdom.  
Årets senior: Lisbet Ammentorp og Tommy Andersen, begge golfspillere. De brænder for 
klubben og Lisbet på trods af alvorlig sygdom.  
Kæmpe stort tillykke til alle!  
 

4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

Kasserer Rasmus B. Hansen gennemgik kort hovedafdelingens regnskab og gør 

opmærksom på, at fremadrettet vil der stå ParaSport i stedet for DHIF i årsregnskabet.  

Jørgen Graabæk roser bestyrelsen for det flotte, målrettede arbejde med økonomien og 

spørger ind til, om aktivitetsmedlemstilskuddet fra Vejle kommune ikke burde være mere 

end der står? Svaret er, at det først er i 2018 regnskabet, at vi kan se det præcise beløb. 

Man får et godt tilskud, hvis man har medlemmer mellem 19-25, dem har klubben 

desværre ikke så mange af.  

Herefter gennemgik vi hver afdelings økonomi.  

Orientering; ingen bemærkninger hertil.  

Bowling; ingen bemærkninger hertil.  

Håndbold; ingen bemærkninger hertil. 

Golf; ingen bemærkninger hertil.  

Sportsfiskere;  

Jørgen Graabæk undrer sig over, der står præmier for 2850 kr., når han ved, der altid bliver 

delt ud for 950 kr. I fællesskab fandt vi ud af, at det er udgifter i forbindelse med 

sportsfiskeres julefrokost, der er lagt sammen med præmieposten. Bestyrelsen takker 
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sportsfiskere for økonomisk hjælp til fodboldafdelingen. Sportsfiskere valgte at give en del 

penge fra pose uddeling til fodboldafdelingen.  

MTB; ingen bemærkninger hertil. 

Badminton; ingen bemærkninger hertil. 

Fodbold;  

Der var stort ros til bestyrelsen for at have vendt fodboldafdelingens store underskud til 

plus; fra minus 20.184,26 kr. til plus 1829,46 kr. Forklaringen hertil er, at de gamle 

kontingenter (skyldige) er blevet opkrævet, klubben har opkrævet 25 kr. for ikke 

medlemmer til fredags træningen, klubben har fået sponsor, penge fra pose uddeling er 

brugt til at dække underskuddet og når klubben har haft drikkevare salg, gik pengene til 

fodboldafdelingen. Kæmpe flot arbejde og stort ros til bestyrelsen.  

Volleyball; 

Tina A. Ulriksen vil gerne vide, hvad årsagen er til den bøde, som volleyafdelingen har 

betalt? Svaret hertil er, at volleyafdelingen arrangerede en volleystævne november 2017 i 

samarbejde med Tegnbølgen omkring drikkevarer til festen med klubbens personale som 

barsælgere. Tegnbølgen sørgede for drikkevarerne. Kommunikationen fejlede mellem 

volleyafdelingen og Tegnbølgen. Tegnbølgen var utilfredse med omsætningen, de brugte 

en beregning der hedder 120 kr. pr. gæst og der var 80 gæster til festen, det skulle give en 

minimumsindtægt på 9.600 kr. og det gav den samlede indtægt ikke. Bøden var i første 

omgang på 11.000 kr. og herefter et forlig til 5250 kr. 

Til volleystævnet til november er der lavet klar aftale om, at klubben arrangerer om dagen 

og alt vedr. festen om aften er Tegnbølgens ansvar. Så der ikke sker misforståelser igen. 

Tina A. Ulriksen er ikke tilfreds med svaret; hun synes det er en stor bøde og undrer sig 

over, at klubben igen arrangerer til november og hvorfor skal Tegnbølgen have ansvaret for 

festen, hvorfor kan klubben ikke selv? Svaret hertil er, at til november er det anderledes, 

klubben arrangerer kun det sportslige del. Bøden er stor, fordi klubben brød 

kontraktaftalen.  

Brian Jensen undrer sig over, hvordan Tegnbølgen kom frem til 11.000 kr. i bøde?  

Bestyrelsen forklarede sig lidt mere; der blev tabt nogle flasker i baren, Tegnbølgen 

observerede at barpersonalet gav gratis drikkevarer, der mangles ca. 4200 kr. i indtægt fra 

barsalget, manglende mørklægning i Spinderihallen kostede også – hertil er forklaringen, at 

festen skulle være et andet sted, men blev aflyst og flyttet til Spinderihallen hvor fester 

ikke er tilladt; derfor skulle klubben sørge for mørklægning på vinduerne, så ingen kunne se 

ind, men det gjorde klubben ikke.  

Jørgen Graabæk undrer sig over, hvorfor volleyafdelingen skal dække bøden? Fordi det var 

volleyafdelingen, der arrangerede uden bestyrelsens hjælp.  

Niels Jørn Sørensen mener, at klubben skal undgå fælles arrangementer med Tegnbølgen 

fremadrettet for at undgå konflikter.  

Karsten Kristiansen mener, at bøden er betalt og klubben må komme videre. 

Bestyrelsen/volleyafdelingen har lært af det.  

Da generalforsamlingen er øverste myndighed, bad dirigenten forsamlingen om at stemme 

for, om det er korrekt at volleyafdelingen skal betale for bøden. 16 stemte for, at det er 
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volleyafdelingen der skal betale. Skal bestyrelsen sørge for at minimere underskiddet i 

volleyafdelingen? Ingen stemte for, så det skal bestyrelsen ikke.  

Gokart;  

Tina A. Ulriksen vil gerne vide hvorfor gokartafdelingen mister medlemmer?  

Marc Skou fortæller, at det er DDI, der har væltet korthuset. DDI stoppede med 

landsholdet i gokart; det har gjort medlemmerne har følt, hvad skal de betale kontingent 

for? Nogle medlemmer er sortlistet på grund af manglende kontingent indbetalinger.  

Tina A. Ulriksen spørger om klubben ikke kan gøre noget? Vi har prøvet, desværre er gokart 

en individuel sportsgren og folk har ikke lyst til stævner.  

Lars A. Ulriksen supplerer, at DDI aflyste EM i Danmark, det har også påvirket.   

 

Årsregnskabet blev herefter godkendt med 19 stemmer.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen motiverer for de forskellige kontingentsatser som er gældende fra 2019. 

Der gives 25 kr. fra alle sportsgrene til breddeidræt, som arrangerer fælles arrangementer 

for alle medlemmer. DDIs andel er i år på 10 kr. og ikke på 80 kr., som det har været.  

Minimums kontingent er 200 kr. undtagen sportsfiskere.  

Familiepakke: 

Barnet skal have bopælsadresse hos betaleren, være under 18 år. Er barnet under 10 år, 

koster det 50 kr. i kontingent. Er barnet over 10 år, koster det 100 kr. i kontingent.  

Der vil være 50% rabat ved familiepakke (forælderens kontingent) + barnets kontingent.  

Bedsteforældre pakken har samme vilkår som familiepakken. Bedsteforældrene får 50% 

rabat, hvis et barn og barnebarn er medlem.  

Tina A. Ulriksen undrer sig over kontingentforslaget med MTB og Outdoor på hhv. 300 og 

200 kr., når cykling er udendørs? Hun mener, MTB bør høre under Outdoor.  

Karsten Kristiansen foreslår 50% ved 2. idrætsgren i kontingent, bestyrelsen er ikke enig, da 

kontingentsatserne er meget billige i forhold til andre døve idrætsklubber i Danmark.  

Jørgen Graabæk ønsker, at sportsfiskere beholder den samme kontingent på 150 kr., da de 

har egenbetaling på 130 kr. pr. gang og de fisker 8 gange om året. 

Tommy Andersen foreslår, at alle idrætsgrenes kontingent er 300 kr. Dette bliver afvist af 

bestyrelsen.  

Tina A. Ulriksen spørger, om det er muligt at lave fælles kontingent for MTB/Outdoor? 

Ligesom med fodbold og futsal?  

Lars A. Ulriksen fortæller, at Outdoor er en ny idrætsgren i klubben, vi er nødt til at prøve 

det – evt. kan MTB komme ind under Outdoor på sigt.  

Målet med de forskellige idrætsgrene er ikke at tjene en masse penge hjem, men at få 

tilskud fra kommunen.  

Mona Tømming er lidt forvirret over familiepakken, hun vil gerne have det uddybet lidt 

mere. Fx hvis hun har 3 idrætsgrene, fx bowling 500 kr., håndbold 200 kr. og breddeidræt 

200 kr. – dvs. 900 kr. i alt; så får hun 50% rabat hvis hendes søn melder sig ind i fx 
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breddeidræt til kontingentsats 50 kr. – dvs. hun skal betale 500 kr. i kontingent og ikke 

1000 kr.  

Hvis forsamlingen ønsker flere rabatordninger, kan det evt. tages op til en ekstra ordinær 

generalforsamling eller medlemsmøde i idrætsgrenen. Dirigenten opfordrer bestyrelsen til 

at lave eksempler på rabatordning, det vil give et bedre overblik for medlemmerne.  

Kontingentsatserne ser således ud, de er godkendt af flertal.  

 

Idrætsgren Pris 2018 Pris 2019 

Sportsfisker 125 kr. 125 kr. 

Bowling 650 kr. 500 kr. 

Golf 250 kr. 250 kr. 

Fodbold  300 kr. 300 kr. 

Futsal 200 kr. 200 kr. 

Fodbold + futsal (fælles 
kontingent) 

380 kr. 350 kr. (1 stemte imod) 

Gokart 600 kr. 300 kr. (3 stemte imod) 

Cykling/MTB 500 kr. 300 kr. (2 stemte imod) 

Håndbold 200 kr. 200 kr. 

Breddeidræt 200 kr. 200 kr. 

E-sport (ny)  200 kr. (1 stemte imod) 

Outdoor (ny) (inkluderer 
orientering, triatlon, Xterra og 
løb 

 200 kr. (2 stemte imod) 

Familiepakke/bedsteforældre 
pakke (ny)  
Bopælsadresse hos betaler 
Under 18 år 
50% rabat til forælderens 
kontingent 
50 kr. for u/10 år 
100 kr. for o/10 år 
Bedsteforældre opnår 50% 
rabat ved et barn og 
barnebarns medlemskab 

  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har fremsendt vedtægtsændringer.  

§ 1.1. motiveres til at ændres til ”Klubbens navn er Idrætsklub VIKING, primært for dem 

med hørenedsættelse funktion” – Syddansk signalerer, vi dækker hele Syddanmark, men 

Fyn har deres egen idrætsklub. Vi dækker primært Vejle.  

Medlemmerne ønsker dog ordet ”funktion” fjernes.  

§ 1.1. vedtages til:  

Klubbens navn er Idrætsklub VIKING, primært for dem med hørenedsættelse.  
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§ 2.1 motiveres til: ”Klubbens formål er at fremme elite- og breddeidrætten, primært for 

dem med hørenedsættelse funktion” 

§ 2.1 vedtages til: 

Klubbens formål er at fremme elite- og breddeidrætten, primært for dem med 

hørenedsættelse. 

§ 3.1 motiveres til: ”Som aktivt medlem kan der alle optages i klubben. Hvor udover også 

opnås DDI andel hos Dansk Døve Idrætsforbund” 

DDIs andel er 10 kr. Viking betaler for æresmedlemmerne og sportsfiskere.  

§ 3.1. vedtages til: 

Som aktivt medlem kan alle optages i klubben, hvor der også opnås DDI andel hos Dansk 

Døve-Idrætsforbund. 

§ 3.2. ønskes fjernet. ”Som aktivt B og husstandsmedlem kan optages alle, hvor der gives 

adgang til samtlige aktiviteter uden licens” 

Motivationen er, at alle medlemmer bliver registreret hos DDI. Hørende kan kun blive 

optaget som breddeidrætsmedlem hos DDI.  

Forsamlingen vedtager at fjerne § 3.2. 

§ 9.1 ønskes ændret i ordlyden ”Generalforsamlingen er klubben øverste myndighed i alle 

anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april 

måned” 

§ 9.1. vedtages til: 

Generalforsamlingen er klubben øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. 

§ 9.2. ønskes ændret til: ” Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 

ugers varsel via. Mail/Sociale medier. (Viking’s og DDI’s hjemmeside inkl.)” 

§ 9.2 vedtages til: 

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel via. mail/sociale 

medier. (Viking’s og DDI’s hjemmeside inkl.) 

§ 10.1 ønskes der fleksibilitet i bestyrelsesantallet. 5/7 bestyrelsesmedlemmer. Helt 

præcis; 10.7: Valg af bestyrelse 5/7 medlemmer. Det har påvirkning på resten af 

bestyrelsessammensætning og § 13. 

Forsamlingen vedtog det. Dirigenten sørger for tilretning i vedtægterne.  

§ 13.1 ændres til: ”Klubben ledes af en hovedbestyrelse bestående af en formand, en 

næstformand, en kasserer og to eller fire hovedbestyrelsesmedlemmer” – godkendt. 

§ 13.3. ønskes slettet: ” Der skal være et flertal af døve, hørehæmmede og CI i bestyrelsen” 

– bestyrelsen ser det ikke nødvendigt, at den er med.  

Et par medlemmer mener dog, at det skal blive for at forhindre hørende at blive formand.  

Emma Tietze spørger, hvad hvis der kommer en tegnsprogskyndig hørende som ønsker at 

være formand for klubben? Vedkommende har gode kvalifikationer mm.?  

Nyt forslag: ”Der skal være et flertal af medlemmer med hørenedsættelse” og 

forsamlingen kan altid dispensere fra det, hvis der en dag kommer en hørende der gerne vil 

være formand eller lign.  
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§ 13.3 vedtages til: 

Der skal være et flertal af medlemmer med hørenedsættelse 

§ 15.1. ordet generalforsamling ønskes slettet, det giver bestyrelsen større muligheder for 

at kunne oprette nye udvalg mm. ”Generalforsamlingen/hovedbestyrelsen beslutter hvilke 

udvalg, der skal oprettes, herunder idrætsgrene. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege 

ledere/udvalg til nye aktiviteter m.m.” 

§ 15.1. vedtages til: 

Hovedbestyrelsen beslutter hvilke udvalg, der skal oprettes, herunder idrætsgrene. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege ledere/udvalg til nye aktiviteter m.m. 

15.3. ønskes ændret i ordlyden ”ad hoc” til ”udvalg”. ”Hovedbestyrelsen kan nedsætte et 

udvalg efter behov.” – godkendt.  

16.1. ønskes ændret til dette: ”Klubben tegnes af formanden med hovedbestyrelsen 

godkendelse. Ved ansættelseskontrakter tegnes dette af formanden alene.” 

Dirigenten foreslår, at forsamlingen accepterer, at dette § ændres til 2 punkter med 

følgende ordlyd: 

§ 16.1 Klubben tegnes af formanden og kassereren/eller et hovedbestyrelsesmedlem 

§ 16.2 Ved ansættelseskontrakter tegnes dette af formanden alene 

Motivationen for ændringen af 16.1. er, at enkelte bestyrelsesmedlemmer bor langt fra 

Vejle; så hvis formanden skal i banken og hæve 10.000 kr., skal han indhente underskrift 

fra alle bestyrelsesmedlemmer. For at fremme arbejdsgangen er det nok med enten 

kassereren eller et bestyrelsesmedlems underskrift.  

§ 16.1 vedtages til: 

Klubben tegnes af formanden og kassereren/eller et hovedbestyrelsesmedlem 

§ 16.2. vedtages til: 

Ved ansættelseskontrakter tegnes dette af formanden alene 

§ 18.2. ønskes ændret til: ”Klubbens midler skal ved opløsning opbevares af den lokale 

døveforening. Hvis det efter fem år ikke lykkes at genrejse klubben, sendes midlerne videre 

til Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI)” 

Motivationen er at pengene bliver i lokalområdet, det vil fremgå af den lokale 

døveforenings årsregnskab at der er penge i Viking og måske kan det fremme nogles lyst til 

at oprette Viking igen. Hvis det kun er til opbevaring hos DDI, hvordan skal de lokale unge 

vide at der er mulighed for at oprette Viking igen? 

Enkelte medlemmer er imod ændringen, nogle er ikke medlem af fx den lokale 

døveforening, hvordan skal de kunne se regnskabet? Regnskab er som regel tilgængeligt 

online. Bestyrelsen vælger herefter at trække forslaget tilbage og vil tage det op til et 

medlemsmøde, klæde medlemmerne bedre på.  

 

7. Valg af bestyrelse  

Da der har været vedtægtsændringer omkring bestyrelses sammensætning, er alle på valg.  

a. Formand 

Emil T. Andersen genopstillede og blev valgt for 1 år  

 



9 
 

b. Næstformand 

Lars A. Ulriksen genopstillede og blev valgt for 1 år 

 

c. Kasserer 

Rasmus B. Hansen genopstillede og blev valgt for 2 år  

 

d. 1. hovedbestyrelsesmedlem 

Lars Laursen genopstillede og blev valgt for 1 år 

 

e. 2. hovedbestyrelsesmedlem 

Marc Skou stillede op og blev valgt for 2 år 

 

f. 3. hovedbestyrelsesmedlem 

Thomas Christensen stillede op og blev valgt for 1 år 

 

g. 4. hovedbestyrelsesmedlem 

Mona Tømming stillede op og blev valgt for 2 år 

 

h. 1-2 suppleanter 

Jesper Benner blev valgt som første suppleant via fuldmagt.  

Mathias Guldberg blev valgt som anden suppleant via fuldmagt. 

 

8. Valg af valgkomité 

a. Ulige år 

Daniel Vest stillede op og blev valgt 

 

b. Lige år 

Brian Jensen genopstillede og blev valgt 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

Kent Pedersen genopstillede som revisor via fuldmagt og blev valgt. 

Der blev ikke valgt en revisor suppleant 

 

Dato: 04.04.2018    Dato: 04.04.2018 

 

Daniel Vest     Tine Lind 

Dirigent     Referent 


