
Dagsorden for generalforsamling d.21/02/22
Tilstede 25 medlemmer delvist fysisk delvist online.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Valg af dirigent.
Emil Heiberg

3. Valg af referent.
Martin Klifforth

4. Valg af stemmetællere.
Adoodle.org

5. Bestyrelsens beretning.
Jannick holdte en fin tale for bestyrelsens beretning

6. Regnskab og godkendelse heraf.
Der blev stillet spørgsmål til regnskabet pga. flere poster var gået over budget, det blev
forklaret hvorfor og der blev stemt for regnskabet og det blev godkendt. Med stemmerne:
Ja: 22 stk. nej: 0 stk. blank: 3 stk.

7. Forslag til vedtægtsændring
7.1
Ændring af vedtægt 11 C til følgende
C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter i lige år:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetællere.
5. Bestyrelsens beretning.
6. Regnskab og godkendelse heraf.
7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
8. Valg af revisor.
9. Evt.

C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter i ulige år:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetællere.
5. Bestyrelsens beretning.
6. Regnskab og godkendelse heraf.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor.



9. Evt.

Punktet frafalder da det ikke overholdte vedtægt 8 punkt B

“Valg af bestyrelse sker hvert andet år.”
7.2 - Forslag til vedtægtsændring Paragraf 12 punkt A:
12A. Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved meddelelse på foreningens til enhver
tids mest brugte online forum fx. Foreningens senior Facebook-gruppe og på hjemmesiden. Det er
bestyrelsen der indkalder til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet skal være
formanden/ næstformanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden
udsendes senest 3 dage før afholdelse.

Der stemmes for vedtægten. Den er ikke stemt igennem ja: 8 stk. nej: 15 stk. blank: 2 stk.

7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter

Der stemmes om formand. Victor Dethlefsen og Martin Klifforth stiller op, første omgang er
der stemmelighed 12 stk til Victor og 12 stk til Martin og 2 stk blanke
Anden gang der stemmes vinder Victor med 13 stemmer mod Martin 12 stemmer og 1 blank
stemme.

Til næstformand stiller Martin Klifforth op og er stemt igennem med 25 stk for. 0 stk. imod
og 0 stk. blanke.

Kasser Jannick Jakobsen stiller op som kasser og er stemt igennem med 25 stk. for. 0 stk.
imod. 0 stk. blanke

Der skal stilles op til bestyrelsen som menig medlem opstillede er Rasmus, Milas, Jonathan,
Tobias F, Tobias T.
Tobias T får 12 stemmer
Rasmus får 22 stemmer
Tobias F får 9 stemmer
Milas får 14 stemmer
Jonathan 13 stemmer
Blanke 1 stemmer
Ind kommer Rasmus, Milas og Jonathan

Som Suppleant stiller Tobias F og Tobias T op
Tobias T får 14 stemmer
Tobias F får 7 stemmer
Blanke 2 stemmer
Tobias T er 1. suppleant
Tobias F er 2. suppleant

8. Valg af revisor.
Keld Fernstrøm stiller op som revisor.
Keld får 23 stemmer for, 0 imod, og 0 blanke



10. Evt

Der stilles et forslag om vi ikke skal have en eller to tillidspersoner. Man kan melde sig til
bestyrelsen også melder bestyrelsen det ud efter første møde.

Oliver, Frederikke, Mette og Martin K vil gerne stille op som tillidsrepræsentant.

Der opfordres til at bestyrelsen og andre får kursus i at håndterer svære situationer.

Ryd bedre op i vores lokaler.


