
  
Assentoft 

 
 Generalforsamling  

torsdag den 21. februar 2013 kl. 11.30 
i Hallens cafeteria 

 
Formand, Bent Kristensen bød velkommen til de 41 fremmødte. Der blev uddelt kopi af dagsorden 
og regnskab. Vi blev budt på en øl/vand. 
 
Referat: 
 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere 
Johnny Nielsen blev på bestyrelsens opfordring valgt som dirigent. 
Johnny takkede for valget og håbede på en god dialog. Johnny konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Opslaget blev sat op 31/1 2013. 
Stemmetællere blev valgt: Lars Larsen og Harald Skov. 
 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 
Bent redegjorde detaljeret for foreningens aktiviteter.  
Dirigenten undrede sig over, at tilskuddet fra Frivilligværket (§18-midler) kun 
beløb sig til kr. 3.000, når vi havde søgt om kr. 12.700.  
Årsagen er, at §18-midlerne fortrinsvist gives til økonomisk svage foreninger.  
Beretningen blev godkendt. 
 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskabet for 2012 
Eva Larsen gennemgik regnskabet. Driftsoverskuddet blev kr. 891,89 
og beholdningen  kr.  19.369,35. 
Med et kontingent på kr. 100 undrede det dirigenten, at kontingent totalt beløb 
sig til kr. 15.250.  
Det skyldes ikke et halvt medlem, men at et medlem, som tilmeldte sig sent på 
sæsonen, slap med kr. 50 i kontingent.  
Fremover er kontingentet kr. 100 uanset, hvornår indmeldelse sker. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Pkt. 4 Indkomne Forslag 
Formanden havde ikke modtaget forslag. 
 

Pkt. 5 
 
 
 
 

Valg af bestyrelse og suppleant 
På valg:  
Bent Kristensen - var ikke villig til genvalg.  
Torben Folmer Bech og Johnny blev foreslået. 
Johnny takkede nej tak, og forslaget blev trukket tilbage. 
Torben blev valgt.  
 

 Lone Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og John Møller som 
suppleant. 
Lone vil arbejde på at få genindført hyggeligt samvær efter gymnastikken. 
 



 Side 2 af 2 
 

Pkt. 6 Valg af 1 revisor og revisorsuppleant 
Eva Andersen blev genvalgt som revisor og Kirsten Albertsen som suppleant. 
. 

Pkt. 7 Evt. 
Der var følgende forslag: 
a)  at udarbejde en folder med beskrivelse af øvelser.  
b)  at foreningen opretter en hjemmeside. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med ideerne. 
 
Finn sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for hans gode måde at 
afvikle generalforsamlingen på, Torben blev budt velkommen i bestyrelsen og 
endelig lød der en tak til Bent for hans store arbejde for foreningen.  
Som en erkendtlighed fik Bent overrakt en kurv med lækkerier. 
 
Kl. 12 sagde Finn tak for i dag. 
 
Bilag: bestyrelsens beretning og regnskab 
 

 
 

 
Ny 2013-bestyrelse: 
 
Straks efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen og 
konstituerede sig således: 
 
Formand: Finn Kjærsgaard 
Næstformand: Torben Folmer Bech 
Sekretær: Hanne N. Krogh 
Kasserer: Eva Larsen 
Best. Medlem: Lone Sørensen 
 
 
Det blev aftalt at holde det første bestyrelsesmøde hos Finn Kjærsgaard, 
Birkelundsvej 3, Drastrup mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 
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