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Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
 
Ole Juul blev valgt som dirigent. 
Vagn Salling Poulsen som referent. 
 
Som vanligt laves beslutningsreferat. 
Alle aktivitetsformænd bedes sørge for, at deres skriftlige beretning sendes til Claus. 
 
Stemmetællere vælges hvis der bliver behov. 
 
Ole konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet. 
 
 

Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
 
Claus fremlagde bestyrelsens beretning. Den fulde beretning findes på hjemmesiden. 
 
Lars: Er der forsikret for evt. nyt indbrud i container? 
Claus: Ja, forsikringer er opdateret. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 

Aktivitetsudvalgenes beretninger. 
 
De tilstedeværende aktivitetsformænd aflagde beretning. 
 
Beretningerne findes på hjemmesiden. 
 
Beretningerne blev alle godkendt efter besvarelse af de enkelte spørgsmål og kommentarer der 
dukkede op undervejs. 
 
Badminton: 
Dorthe aflagde beretning 
 
Claus: Kunne det forbedre afdelingen hvis der blev ændret på tider? 
Dorthe: Nej det vil ikke have nogen effekt. Ser et potentiale i flere halv sæson tider. 
 
Bordtennis: 
Claus aflagde beretning på vegne af Peter. 
 
Floorball: 
Lars aflagde beretning på vegne af Jesper. 
 
Fodbold: 
Lars aflagde beretning. 



 

 

 
Rikke: Hegnet omkring 11 mands banen er i dårlig stand, kommer der et nyt? 
Lars: Sagen kommer med som emne under banegennemgangen med kommunen her i foråret. 
 
Marie-Louise: Flere rum i hendes hus generes af lys fra de nye lamper på lysbanen. Kan der sæt-
tes skærme eller blænder på? 
Lars: Undersøger hvad der kan gøres. 
 
Gymnastik: 
Gunvor aflagde beretning. 
 
Ole: Har du forslag til hvordan pladsproblemerne kan løses/afhjælpes? 
Gunvor: En tilbygning kunne være godt. 
Mogens: Hvis skolen satte på plads hver gang, ville det hjælpe betydeligt. 
Claus: Vi er i løbende dialog med skolen, desværre er det ikke alle aftaler, der holder, herunder 
oprydning og brug af midler til behandling af f.eks. gulvet. 
 
Lars: Bliver påskegymnastikskolen til noget i år? 
Gunvor: Det planlægger vi med 
 
Ju Jitsu: 
Thomas aflagde beretning. 
 
Løb: 
Claus aflagde beretning. 
 
Krolf: 
Vagn aflagde beretning. 
 
Stavgang: 
Vagn aflagde beretning. 
 
Volleyball: 
Claus aflagde beretning på vegne af Kim. 
 
 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 
Rikke fremlagde det reviderede regnskab. 
 
 
Lars: Det er svært at gennemskue hvad de enkelte kontonumre står for under budgettering, kan 
man få en oversigt? 
Gunvor: Har det på samme måde. 
Rikke: Ser på at lave en oversigt 
 
Claus: Overvejer om det skal lave et budgetkursus for aktivitetsansvarlige. 
 
Vagn: Ros til kassereren fra revisionen, vi plejer at finde en eller to fejlposteringer, I år fandt vi in-
gen. Flot 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 
 

Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2022 
 
Rikke fremlagde budgettet. 



 

 

 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
Claus fremlagde forslag til kontingenter.  
De foreslås uændrede. 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 

Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer omkring bestemmelser for tegningsregler. 
 
Årsagen er, at i den nuværende situation, hvor der ikke er fundet en udvalgskoordinator, kan de 
nuværende regler tolkes så bestyrelsen ikke kan tegne foreningen. 
Det foreslås derfor at foreningen skal kunne tegnes af formanden og den økonomiansvarlige i alle 
tilfælde. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det medfører ændringer i teksten i §8 stk. 1 og 3. 
 

 

Angående den ledige post som udvalgskoordinator, er der stadig ikke fundet en kandidat. Det skyl-
des muligvis en forventning om, at det er en særdeles tidskrævende post. 

Derfor foreslår bestyrelsen at omorganisere, så bestyrelsen kommer til at bestå af 5-7 medlemmer, 
og arbejdet for det enkelte medlem dermed begrænses. Bestyrelsen beder om generalforsamlin-
gens opbakning til at lave et forslag til organisation til en kommende ordinær, eller ekstraordinær, 
generalforsamling. 

Alle var positive, Lars foreslog at lave et stormøde/konference med udvalgte medlemmer for at få 
nogle ideer frem. 

Bestyrelsen arbejder videre med emnet. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg var økonomiansvarlig Rikke Jul Særmark. 
 
Rikke blev enstemmigt genvalgt. 
 
 

Valg af 2 suppleanter 
 
Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen blev enstemmigt genvalgt. 
 
 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Irma Katholm og Vagn Salling Poulsen blev enstemmigt genvalgt som revisorer. 
 
Gert Holdensgaard blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 

Eventuelt 
 



 

 

Lars: Vil gerne reklamere for pensionistholdet. De løser mange mindre opgaver.  
 
Udvalgene må gerne henvende sig hvis de har opgaver, så må vi se om det er noget vi kan løse. 
 
Stor tak til de afgåede Bent og Henning for deres indsats gennem årene. 
 
Lars: Der bør være et link til vores sponsorers hjemmeside på vor hjemmeside.  
Måske burde der være en IT ansvarlig post i den nye bestyrelse. 
 
Claus: Foreslår ny aktivitet som DGI forsøger at få i gang i flere foreninger, Pickleball, som er en 
blanding af badminton, bordtennis og tennis. Det spilles på en badmintonbane med pickleball pla-
sticbold og et pickleballbat. Kan spilles af alle og er også velegnet til senioridræt. 
Han opfordrer i øvrigt alle til at komme med forslag til nye aktiviteter. 
 
 
Ole: Det er trist med det dårlige samarbejde med skolen på visse områder. Kan der gøres noget? 
 
Claus og Lars: Vi skal huske der er flere ting, der går rigtig godt, men ting som rengøring og opryd-
ning fylder meget. Vi fortsætter dialogen. 
Lars: Foreslår HØST IF overtager hallen, og dermed får serveretten omkring aftaler med rengøring 
og andre foranstaltninger. 
 
Søren: Foreslog at HØST IF kan overtage ansvaret for rengøringen, og lade kommunen betale. 
 
 
Ole takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede for indsatsen og fremmødet, samt de gode forslag til overvejelse. 
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