
Referat af generalforsamling den 26.august 2020 kl.19.00. 

1) Til dirigent valgtes Sigurd Kolbye og Karin Fallesen som referent. Dirigenten konstaterede 
lovligheden af generalforsamlingen, dog at den var blevet udskudt pga Coronasituationen
2)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt. Beretningen lægges i resumé på 
hjemmesiden 
3) Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 
4) Godkendelse af budget. Budgettet blev godkendt 
5) Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret. Vedtaget. 
6) Indkomne forslag - ingen 
7) Valg af formand (lige år) – Jesper Bøgh villig til genvalg – blev valgt
8) Valg af kasserer (ulige år) - udgår
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Mogens Ekström fratræder. Bestyrelsen foreslog Flemming
Eriksen, som forsamlingen valgte. Genvalg til Christian Bredal og John Abildgaard 
10) Valg af suppleanter: Signe Rasmussen fratræder. Janne Fausing og Ellis Nielsen modtog genvalg,
og der fortsættes med kun 2 suppleanter
 11) Valg af revisor og revisorsuppleant. Bjarne Hansen genvalgt som revisor og Mogens Bloch 
genvalgt som revisorsuppleant
 12) Valg til distriktets generalforsamling – er afviklet i år med 3 deltagere herfra - Bestyrelsen bad 
om bemyndigelse til selv at udpege deltagere, hvilket generalforsamlingen vedtog. 
13) Eventuelt. 
Der var tak til bestyrelsen for stort arbejde
Der var spørgsmål vedrørende kommende sæson:
Må der serveres wienerbrød og mad som vi plejer? Svar: Ja, men følge coronaretningslinier og den 
vejledning som bliver udsendt af klubben til alle spillere og som bliver lagt på hjemmesiden. 
Skal vi bruge mundbind? Svar: Nej, men man må godt
Skal man selv have meldekasser med? Svar: ja (muligt at låne hvis glemt)
Christian Bredal orienterede om ekstra daglig rengøring i den kommende tid, toiletter, køkken mm
Der blev opfordret til husk host og nys i ærme/albue
Formanden takkede Sigurd for kyndig ledelse.
Efter generalforsamlingen uddelte formanden præmier til de tilstedeværende vindere af sidste 
sæson  

Referent: Karin Fallesen


