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Generalforsamling  

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 Bøgehøjhuset, Årslev  

 

Referat 
Formand Helle Karmann bød velkommen til generalforsamlingen. Der er en fejl I dagsordenen, da Marie 

Morthorst Bang også er på valg. 

1. Valg af stemmetællere og referent:  

Det blev besluttet at vente og se, om det blev nødvendigt med stemmetæller. Bestyrelsesmedlem Marie 

Morthorst Bang blev valgt til referent.  

2. Valg af dirigent  

Bestyrelsesmedlem Ulla Theil blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt til 

generalforsamlingen, idet der er indkaldt via foreningens hjemmeside og via Facebook med de krævede 

4 ugers varsel.  

 

3. Formandens beretning  

Formand Helle Karmann aflagde sin beretning for det forgangne år – se bilag 1. Beretningen blev 

godkendt og taget til efterretning.  

 

4. Regnskabsaflæggelse  

Kasserer i foreningen Trine Yndgaard gennemgik regnskabet (bilag 2) og hendes kommentarer til 

regnskabet kan ses i bilag 3. Regnskabsaflæggelsen blev godkendt.  

 

5. Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

6. Godkendelse af budget  

Budgettet blev godkendt.  

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

På valg til bestyrelsen er:  

• Marie Morthorst Bang (ønsker genvalg).  

• Helle Karmann (ønsker ikke genvalg).  

• Ulla Theil Nielsen (ønsker ikke genvalg).   
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Marie Morthorst Bang, Dorthe Nonnegaard Rasmussen, Ulla Skovgaard Pagh og Sanne Yndgaard stiller 

op til valg. 

Marianne Gaarde og Anders Elkær Jensen bliver valgt som stemmetællere - der skal stemmes på 1-3 

bestyrelsesmedlemmer. 

Marie, Ulla, Dorthe er valgt som bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg til suppleanter er:  

• Sanne Yndgaard (ønsker genvalg). Sanne Yndgaard blev genvalgt som aktiv suppleant.  

• Dorthe Nonnegaard Rasmussen (ønsker ikke genvalg).  

Helle Karmann stiller op som suppleant. Helle blev valgt.  

8. Valg af revisor  

• På valg til revisor er: Marianne Overby (ønsker genvalg). Marianne Overby blev genvalgt.  

 

9. Valg af revisorsuppleant  

• På valg til revisorsuppleant er: Pia Holst (ønsker genvalg) Pia Holst blev genvalgt.  

10. Eventuelt 

Det bliver nævnt, at ikke alle modtager fællesmail udsendt fra Klubmul. Der er ikke nogen forklaring, det 

må være en fejl I systemet. Der har før været problemer med Klubmodul. 

Der er forslag til, at formandens beretning og referat bliver lagt på hjemmesiden. Det bliver taget til 

efterretning. 

Der bliver nævnt, at gymnastiksalen er i en dårlig forfatning. Der er også problemer med musikken I 

gymnastiksalen. Måske er der fordi en plade, der skulle dække over knapperne, sidder løst. Anlægget vil 

blive tjekket. Salens stand er kommunens ansvar, og ressourcene er knappe.  Men ÅSG kan godt sige det 

videre I systemet.  

Der er et ønske om, at MicroSpring flytter til friskolen igen næste år på grund af for lidt plads I 

gymnastiksalen. Bestyrelsen er klar over dette, og vil se på hvilke muligheder, der er til næste år. Men vi 

er udfordret på på pladsen. 

Der er forslag om at lave et foreningsfællesskab med Højby i forhold til springhold. 
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