
Referat Generalforsamling 25. august 2020 

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. På grund af Covid-19 

var generalforsamlingen rykket fra maj til august. 

Der var 17 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

Joan Christensen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning v/ Henning Jørgensen. 

Vi havde opvisning i Herning centret, før vores intro aften. 

Vi fik startet sæsonen op. Der har været en fin tilslutning til holdene. 

Vi afholdte Knæk Cancer arrangement i oktober, hvor der hurtigt var udsolgt. 

Indsamlingen lød på 36.000 kr. Vi gentager succesen igen i år. 

Spis, dans og vær glad i Januar var også godt besøgt. Vi har fået ny kok, 

Susanne Gydum laver mad til os fremover. 

I marts mdr måtte hele DK lukke ned grundet covid19. Vi måtte derfor også 

lukke for al undervisning og vores 20 års jubilæum må desværre vente til 

næste år den 24 april 2021 

Den 17. juni var der en lille sammenkomst på Fox.       

 

3. Regnskab v/ Joan Christensen. 

Joan gennemgik nogle af posterne i årets regnskab. 

Årets resultat er et overskud på kr. 7156,79 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

a) Fastsættelse af kontingent. 

Det blev vedtaget at fastholde et klubkontingent på kr. 150,00 pr. 

medlem/Sæson. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

 

5. Valg i henhold til § 6. 

Der er 3 medlemmer på valg til bestyrelsen:  

Henning Jørgensen   (modtager genvalg)  

Anette Christophersen (modtager ikke genvalg) 

Lillian Alkærsig  (modtager ikke genvalg)  

  

Derudover skulle der vælges en mere, da Allan Alkærsig har valgt at trække 

sig, før udløb af valgperiode. 

 

Opstillede: Randi Christensen og hun blev valgt ind i bestyrelsen 



  

Da der ikke var nok opstillede, blev det på generalforsamlingen besluttet at 

bestyrelsen i sæson 2020/2021 kun består af 3 personer frem til næste 

generalforsamling. 

          

Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen. 

1. suppleant: Anette Christophersen 

2. suppleant: Susanne Gydum Jensen 

             Gunner Jensen blev valgt som foreningsvalgt revisor. 

             Inge Lise Mørn blev valgt som foreningsvalgt revisor suppleant. 

6. Eventuelt. 

- 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand: Henning Jørgensen 

Kasserer: Joan Christensen 

Sekretær: Randi Christensen 

 

 

Herning den 31.8.2020 

Referent: Lillian Alkærsig 


