
1 
 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 i Lov Klubhus. 

Mødet indledtes kl. 18.00 med spisning for alle tilmeldte. 

 

Der var mødt 10 personer op til generalforsamlingen, hvoraf 6 af deltagerne havde stemmeret. 

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 10. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Til dirigent foreslog ledelsen Ole Hansen, som blev valgt. Ole kunne konstatere at general-

forsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 

Til referent valgtes Pia Nygaard. 

Der valgtes ingen stemmetællere. 

 

2. Ledelsens fremlæggelse af beretninger – til generalforsamlingens godkendelse. 

Formand Pia Nygaard fremlagde ledelsens beretning, som blev godkendt af generalforsam-

lingen. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab – til generalforsamlingens godkendelse. 

Økonomiformand Søren Apel fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

af generalforsamlingen med bemærkning omkring budgetafvigelsen. 

 

4. Ledergruppens og udvalgenes visioner og handlingsplaner – til generalforsam-

lingens godkendelse. 

Pia Nygaard fremlagde visioner og handlingsplaner for såvel ungdomsafdelingen, senioraf-

delingen samt klubbens frivillige. Alle tre visioner- og handlingsplaner godkendtes af gene-

ralforsamlingen. 

Der var ikke yderligere orientering fra FK-Trioer. 

 

5. Fremlæggelse af budget – til generalforsamlingens godkendelse. 

Økonomiformand Søren Apel fremlagde budgettet for 2017. Budgettet blev godkendt af ge-

neralforsamlingen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
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7. Valg til ledergruppe (3 personer til ledelse + 2 supplerende). 

 

I ulige år vælges til ledergruppen: 

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

Supplerende medlem – på valg var Jan Gøthler. Jan genvalgtes enstemmigt.  

 

Alle valg gælder for 2 år. 

 

Øvrigt supplerende medlem – ikke på valg, Niels Haahr Petersen, ønskede at træde 

ud af ledergruppen, hvorfor ledergruppen indstillede Majbrit Krog til posten. Majbrit mod-

tog hvervet for Niels i hans tilbageværende periode på ét år.  

 

8. Valg af revisor. 

Ledelsen pegede på Malene Bonde, som modtog valg. 

 

9. Valg af revisor suppleant. 

Uffe Johansen var villig til valg, og valgtes enstemmigt. 

10. Eventuelt. 
 
Der forelå ikke yderligere, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden, og afslut-
tede generalforsamlingen kl. 21.00. 

 
 

Mogenstrup, den 21. februar 2017 

 

 

 

Pia Nygaard, referent   Ole Hansen, dirigent 

 


