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Referat af ordinær generalforsamling 

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i Lov Klubhus. 

Mødet indledtes kl. 18.00 med spisning for alle tilmeldte. 

 

 

Der var mødt 14 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. 

Stemmetællere valgtes ikke. 

 

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 Mia Gersly Haake fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

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

lingens godkendelse. 

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

delingen samt for frivillige trænere, assistenter og holdledere. De 3 visioner- og handlings-

planer godkendtes af generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget – til generalforsamlingens godkendelse. 

Økonomiformand Mia Gersly Haake fremlagde budgettet for 2020.  

Budgettet blev efter en kort drøftelse godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

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

I lige år vælges til ledergruppen: 

Formand – På valg var Pia Nygaard – Pia genvalgtes enstemmigt. 

Aktivitetsformand – på valg var Eva Lynge Nielsen, som ikke ønskede genvalg.  

Ledergruppen foreslog valg af Uffe Johansen.  

Uffe takkede ja til valget som Aktivitetsformand, og blev enstemmigt valgt. 

 

Ét supplerende medlem – på valg var Tina Bülow – Tina genvalgtes enstemmigt. 

 

Alle valg gælder for 2 år. 

 

8. Valg af revisor. 

Ledelsen pegede på Søren Apel, som modtog valg. 

 

9. Valg af revisor suppleant. 

Der valgtes ingen revisorsuppleant, hvorfor pladsen er vakant. 

10.  Eventuelt. 
 Ingen af de fremmøde ønskede ordet under dette punkt. 

 
 
Der forelå ikke yderligere, hvorfor generalforsamlingen blev hævet. 
 
Dirigenten takkende forsamlingen, og meddelte sin beundring over den opbakning der var i forhold 
til at besætte pladserne i ledergruppen, hvilket mange andre frivillige foreninger har udfordring 
med. 
 
Herefter gav dirigent Ole Hansen ordet til formand Pia Nygaard, der slutteligt takkede dirigenten 
for at lede generalforsamlingen fortræffeligt. 
 
Formanden takkede de 14 fremmødte for god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00. 

 
 

Lov, den 25. februar 2020 

 

 

Pia Nygaard, referent   Ole Hansen, dirigent 


