
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 29. november  

2018 
 

Sted og starttidspunkt: Søgårds Bryghus – start kl. 18.00 (sidste møde i dette år - og vi afslutter med 

spisning fra ca. 19.00) 

Deltagere: Lars Nørkjær, Sila Thiel, Steffen Froulund, Anders Jørgensen, Niels Boe Andersen, Christian 

Jørgensen 

Afbud:  Steffen forlader mødet inden spisning. 

Dagsorden/referat 

a. Generalforsamling 2019 - Afholdes 24. januar 2019 klokken 18.30 

b. Hvordan kan vi skabe større tilslutning til vores årlige generalforsamling. Alle tager ideer 

med til mødet den 29. november. 

c.  

2. Evt. 

a. DM 2019 

b. Generel håndtering af henvendelser til klubben 

Referent .. Lars 

 

§ 5 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år i februar, og mindst 3 uger før indvarsles dette ved skriftlig meddelelse til hvert medlem (e-

mail, hjemmeside og sociale medier). Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 14 dage før. Det er tilladt at komme med 

ændringsforslag til de indkommende forslag på selve generalforsamlingen, inden de går til 

afstemning. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

1.Valg af dirigent 

2.Valg af referent 

3.Formandens beretning 

4.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

5.Valg af formand (ulige år) Lars er på valg 

6.Valg af kasserer (lige år)  Christian ønsker at træde ud af bestyrelsen 

7.Valg af øvrig bestyrelse Niels Boe er på valg og Anders Jørgensen er på valg … Steffen ønsker at 

træde fuldgyldigt ind i bestyrelsen. 

8.Valg af revisor  nuværende revisor er Niels Mozart og Karsten Horn 

9.Kontingent fastsættelse 



 
 

10.Indkomne forslag 

11.Kommende aktiviteter 

12.Eventuelt 
 

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål, indvarsling, lovlighed, 

sagernes behandling og afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene §10 og opløsning af 

klubben §11, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når 

forlangende herom fremsættes. Mod fremvisning af fuldmagt, kan et medlem lade sig repræsentere 

af et andet medlem, men intet medlem kan foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter.  

Alle aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i foregående sæson, har stemmeret. For 

medlemmer under 15 år skal stemmeretten udøves af en forælder/værge. Passive medlemmer har 

ikke stemmeret. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, som er repræsenteret ved 

mødet. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 

indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen er kommet 

bestyrelsen i hænde. 
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