
Referat – generalforsamling 
10. marts 2021 – 13 deltagende på mødet. 

 

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere 

Dirigent: Jamie Bülow Fischer 

2 stemmetællere: Hanne Egvang & Martin Johansen 

2) Referent: Lasse Knudsen 

3) Formandens/bestyrelsens beretning:  

Formanden aflagde sin beretning om året der gik:  

• ny forpagter til kantinen – det har haft en stor positiv indvirkning ”på livet i hallen”. 

• ny webshop – vi mangler at vi kan komme tilbage i hallen, så folk kan komme i gang 

med at købe træningstøj. 

• Aflysning af påskecup, forældrene fik pengene retur. 

• Aflysning af awardfest 

godkendt af alle medlemmer. 

 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab 2020  

– Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.  

– Paul Erik fremlagde ligeledes budget for 2021  

• Klubben vælger IKKE at opkræve kontingent for forårssæsonen 2021 pga. Corona 

nedlukningen. Derved står klubben til at få et stort tab med en halvering af vores 

indtægter. 

– godkendt af alle medlemmer. 

 

5) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2021/2022.  

Ingen stigning i kontingent – godkendt af alle medlemmer. 

 

6a) Valg af bestyrelse: 

– Formand vælges i lige årstal: Finn Nikolajsen – ikke på valg. 

– Kasserer vælges i ulige årstal: Paul Erik Sørensen er på valg og genvalgt !!! 

– Uffe Mathiesen udtræder af bestyrelsen, idet Jonas ikke længere spiller håndbold. 

– Lasse Knudsen - ikke på valg. 

– Christa Skovgaard og Jamie Fischer indtrådt i 2020 – ikke på valg.  



– Dennis Frandsen er på genvalg, indtrådt i 2019. ønsker genvalg & genvalgt !!! 

– Bestyrelsessuppleanter – ingen suppleanter pga. det store antal bestyrelsesmedlemmer. 

 

MANGE TAK! 

Bestyrelsen kan indstille og vælge suppleanter i løbet af året, såfremt en fra bestyrelsen 

ikke længere ønsker at være en del af bestyrelsen. 

 

6b) Valg af revisorer: Kenneth Boll Jensen blev genvalgt som revisor. 

 

7) Indkomne forslag – der er ikke kommet nogle forslag. 

 

8) Eventuelt 

- ingen punkter. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 


