
Ref.  Generalforsamlingen d. 23. februar 2023 kl. 19:00 
i Vestamagerhallen 

 

Til stede var 28 medlemmer, incl. bestyrelse. 

 

1.  Valg af dirigent 

 

Susanne Ryberg fra DGI blev valgt 

 

 2.  Formandens beretning 

 

Formanden bød velkommen og opfordrede til et minuts stilhed til ære for de i året bortgåede 

medlemmer. 

 

Formandens beretning, der var udsendt til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen, 

blev forelagt. Brian oplyste, at bestyrelsen havde haft meget travlt i det forgangne år. Foreningens 

privatlivs politik var blevet udarbejdet. Der havde været udfordringer med den nye hal. Vi har også 

haft mange arrangementer i løbet af året, f.eks. DGI’s vintertræning. Vi har budt ind på Klør 5, samt 

der har været aftenmøder mv. Brian takkede for samarbejdet i bestyrelsen, samt sagde tak til de 

medlemmer, der har hjulpet til i årets løb. 

 

Der blev forespurgt om der var nogen bemærkninger/spørgsmål. Det var der ikke og beretningen 

blev taget til efterretning. 

 

 Der henvises til den fremsendte beretning.  

 

3.  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Lena gav nogle forklarende oplysninger i forbindelse med udvalgte poster. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

4.  Indkomne forslag 

 

4.1.  Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 2, § 3, § 9 og § 10, samt ændringsforslag af 

udsendte § 9.  Ændringerne af vedtægternes paragraffer blev godkendt. 

4.2   Lars Ole Ebbesen havde foreslået, at Lena bliver æresmedlem. Forslaget blev godkendt. 

 

5.  Fastsættelse af kontingent for 2024 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 400 for 2024 

Forslaget blev godkendt. 

 

6. Forelæggelse af budgetforslag for 2023 

 

Det forelagte budget omfattede en udgift på kr. 14.000 til en hjertestarter incl. driftsomkostninger. 

Brian & Povl har undersøgt flere tilbud på hjertestartere, og det var bestyrelsens anbefaling, at vi 

ikke køber en hjertestarter. 

Der var en del diskussion om, hvorvidt en sådan skulle anskaffes, idet det blev fremført, at der er 

adskillige hjertestartere i området.  



Der blev enighed om, at i stedet for at købe en hjertestarter, så vil vi få arrangeret nogle 

”Genoplivningskurser”, samt der vil blive ophængt en oversigt over, hvor vi finder de nærmeste 

hjertestartere.  

 

Budgetforslaget blev godkendt med en reduktion på kr. 14.000 under Inventar/Nyanskaffelser. 

 

7. Valg af bestyrelse  

 

Følgende blev valgt: 

 

Kasserer for 2 år  Lena Svendsen 

B-medlem for 2 år  Jan Struckmann 

B-medlem for 2 år  Anne Lise Braat 

 

8. Valg af revisorer 

 

Revisor for 1. år      Doris Erlandsen 

Revisor for 1. år   Mona Bendixen 

 

9. Eventuelt 

 

Der blev foreslået, at der blev tilmeldt nogle flere 4-mandshold. P.t. har vi kun 3 stk.  4-

mandshold. 

 

Jørn foreslog, at vi i forbindelse med grill petanque, skulle have helstegt pattegris, idet flere havde 

udtrykt ønske herom. Brian sagde, at det vil blive taget op til overvejelse. 

 

Inger Struve foreslog, at der bliver etableret en aktivitetsgruppe, til at stå for fastelavnsfester, 

påskearrangementer o.a. aktiviteter, der er i løbet af året. Inger mente, at det ikke kunne være 

meningen, at bestyrelsen skulle stå for alt, og opfordrede derfor medlemmerne til at være med i en 

sådan gruppe, således man – i lighed med tidligere år – kunne få noget hyggeligt samvær. Inger vil 

gerne stå i spidsen for gruppen og bad om, at medlemmer der vil hjælpe, kontakter hende i klubben 

eller ringer til hende. 

 

Brian opfordrede til at benytte grillen, f.eks. i forbindelse med hjemmeturneringer i DGI. 

 

Ydermere bad Brian om en tilbagemelding på hans Nyhedsbreve – er de Ok? For lange? For korte? 

Eller? Enkelte medlemmer gav udtryk for, at de var gode og informative. 

 

Susanne mindede om de kommende turneringer, der kommer i løbet af sommeren – de ses på 

kalenderen i hallen. 

 

Helt afslutningsvis takkede Brian for god ro og orden på generalforsamlingen samt  

takkede Susanne R., fordi hun havde stillet op som dirigent. 

 

 

Referent:  Anne Lise Braat 


