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Referat af ordinær generalforsamling 
mandag d. 16. februar 2015 kl. 19 i Lov Klubhus  

Mødet indledtes med spisning kl. 18.00. 

 
 
Der var mødt 19 personer op til generalforsamlingen, hvoraf 16 af deltagerne havde 
stemmeret. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §10. 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
Til dirigent pegede ledelsen på Jørgen Rasmussen, som blev valgt. Jørgen kunne kon-
statere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 
 
Pia Nygaard blev valgt som referent. 
 
Ingen stemmetællere blev valgt. 

 
2. Ledelsens fremlæggelse af beretninger – til generalforsamlingens god-

kendelse. 
Formand Pia Nygaard fremlagde ledelsens beretning, som blev godkendt af general-
forsamlingen. 
 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab – til generalforsamlingens godken-

delse. 
Økonomiformand Søren Apel fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af ge-
neralforsamlingen. 
 
 
4. Ledelsesgruppens og udvalgenes visioner og handlingsplaner – til gene-

ralforsamlingens godkendelse. 
Pia Nygaard fremlagde visioner og handlingsplaner for ungdomsafdelingen. Thomas 
Rune fremlagde visioner og handlingsplaner for seniorafdelingen. Begge visioner- og 
handlingsplaner godkendtes af generalforsamlingen. 
 
Der var ikke yderligere orientering af FK-Trioer. 
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5. Fremlæggelse af budget – til generalforsamlingens godkendelse. 
Økonomiformand Søren Apel fremlagde budgettet for 2015. Budgettet blev godkendt 
af generalforsamlingen. 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
Der blev at ledelsen fremsat følgende forslag: 

 
Forslag til ændring af vedtægtens §7 Kontingent.  
 
Paragraffen lyder således i dag: 

 
”§7 kontingent. 
Kontingentet fastsættes af ledelsen, efter indstilling fra aktivitetstrioen. 

 
Kontingentets størrelse offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med at økonomi-
afdelingen fremsender opkrævningskort til medlemmerne. 

 
Kontingent betales af alle aktive medlemmer. 
 
Kontingent opkræves to gange årligt, som følger: 
I marts måned, med seneste indbetaling 31/3 – dækkende perioden 1/1 til 30/6. 
I august måned, med seneste indbetaling 31/3 – dækkende perioden 1/7 til 
31/12.” 

 
Økonomi-trioen redegør for, hvorledes det opkrævede kontingent forventes anvendt.” 

 
Afsnittet omkring opkrævning foreslås ændret til:  
 
”Kontingent opkræves to gange årligt, som følger:  
I april måned, med seneste indbetaling 1/4- dækkende perioden 1/1 til 30/6.  
I august måned, med seneste indbetaling 1/9 – dækkende perioden 1/7 til 31/12”.  
 
Det øvrige i §7 anførte bibeholdes. 
 
Baggrunden for den foreslåede ændring er, at klubben overgår til opkrævning via Betalings-
service. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
7. Valg af ledergruppe (3 personer til ledelsen + 2 supplerende). 
 
I ulige år vælges til ledelsen: 

 

Økonomiformand – på valg var Søren Apel. Søren genvalgtes enstemmigt. 

 

I ulige år vælges til ledergruppen: 
1 supplerende medlem – på valg var Jan Gøthler – Jan genvalgtes enstemmigt. 

 
Alle valg gælder for 2 år. 
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8. Valg af revisor. 
Ledelsen pegede på Eva Lynge Nielsen, som modtog genvalg. 
 
 
9. Valg af revisor suppleant. 
Der blev ikke valgt revisor suppleant. 
 
 
10.  Eventuelt. 
Under dette punkt blev emnet jubilæumsfest taget op. Klubben har 10 års jubilæum i 
2015, og det er af ledergruppen besluttet, at dette skal markeres med en festdag lør-
dag den 8/8 2015. Der blev kort drøftet og udvekslet idéer til, hvordan et sådan jubi-
læum kan festliggøres. Kate Sørensen, Thomas Rune, Martin Sørensen og Tommi An-
dersen ønskede at deltage i en triogruppe omkring jubilæumsfest. 
 
Endvidere blev den nye parkeringsplads ved Lov Klubhus drøftet.  
Næstved Kommune har ryddet en hel del træer og buske omkring Lov Stadion, hvilket 
har givet mulighed for parkering for yderligere ca. 20-25 biler på parkeringsarealet ind 
mod Skovvænget. Udgangspunktet for, hvorledes parkering herefter er hensigtsmæs-
sig blev drøftet. Carsten Bonde påtog sig opgaven med at opsætte markeringsbånd, 
således at den bedst mulige parkering kan synliggøres. 

 
Der forelå herefter ikke yderligere, hvorfor generalforsamling blevet hævet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formand Pia Nygaard takkede dirigent Jørgen 
Rasmussen for et godt møde, afviklet i en behagelig og rolig tone. 

 

Som dirigent: 
 
 

Jørgen Rasmussen 


